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PENGA}.ITAR PENERBIT

Al Hamdulill ahi Rabbil'Alamiin mentpk,anungkapan yang tepat untuk

mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla atas

ftrmpungnya proses terjemah dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thabari im.

Shalawat dan salam semogatercurahkan kepada manusiapilihan dan panutan

umat, Muhammad SAtili, keluarganya, Ptrtsahabatnya serta orang-orang

yang mengikuti j ej ak mereka-

Perkembangan buku-buku tafsir memang tidak sedahsyat perkembangan

buku-buku fikih png dimiliki oleh setiap madztrab. Di krdonseia sendiri ulama-

ulama yang berkecimpung dalam itnu ini masih terbilang langka, sehingga

karya-karya dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitung olehjari. Dari sini

l€mi berinisiatifirntuk merrberikan sumbangsih penujemahanhtab taffit Joni'

Al B ayan an Ta'w il Ayi Al Qur' an karyaimam besar, Ibnu JarirAth-Thabari

yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim Indonesi4 agar kita dapat

membaca dan memahami maksud dan tujuan Firman Allah melalui buatr

pemikiran sang Tmarr besar ini.

Dalam edisi terj emah ini perlu diketatrui oleh para pembaca, bahwa tidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjemahnya, hal itu

kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalah penafsiran dan penakwilan ayat-ayat.

Alrtrimya, lomi mengfrarapkan saran dan laitik dari berbagai pihak mhft
perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAllah jua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sistNya.

Amin

Jakarta, September 2007

PustakaAzzam
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U$riG;#irfi n{:5";ia'ati-
'Nlah rJengcmcornr orarJg.orarrg rnmafik laki.laki ilmt

p er antpumt ilart orurrg. or drJg l<nfw ilengan ner al<a J ahanon,

mengancam orangarang munaJik laki-laki dan perempuan dan

orang-orang kaJir dengan neraka Jahanam, mereka kekal di
dalamnya. Cukuplah neraka ilu bagi mereka, dan Allah melaknati
mereka, dan bagi mereka adzab yang kekal)

dan perempuan don orang-orang kafir," yakni kepada Allah.

'fii'2*' xrr akn Jahanam. " Nlahakan memasukkan mereka

ke dalam NerakaJahanam semuanya.

Q-U-# "Mereka t@t@t di dalamnya," dan tidak hidup juga

tidak mati."
o).)o/ 2- ,,n 1 a ,;i#-4"Culatplah neraka itu bagi mereka," ia berkata,

"Ad?ab itu ctrkup bagi mereka, dan itu merupakan balasan atas

kekufrran mereka kepada Allah.'

merekalrrll<al di dalannya. Culcuplah nrr:al<a itubdgi
merel<a, dfln y'.J;lah nrelalcnati mqelca, dmbagi mselca

adzab yanglrelr;lrl."

(Qs. At.Taubah t9]:68)

rakwir firman Atrah : :Y,:t; *{*$ <+#ttifi 5-/,

U tr; ;# ;'x 63';r;t Cqo-tr k ;t 6uon

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, <#f{{ifr'r-?t
lKff, .*;fit"All ah m en ganc am or ang-or an g munafi k I aki - I aki
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'&ij4ZX;"Dan Atlah melabtoti mereko," ia berkata, 'Allatr
menjauhkan mereka dari rahmatnya"

HAr:S;5;'hn bagi mereka adzab yans kekat,,,dia
berkata, "Adzab bagi kedua kelompok, yaitu orang-orang murafik dan

oftulg-omng kafir, selama-lamanya, tidak akan pemah berakhir dan
juga tidak pernah musnah."

{r{rC

@ e;,s;i
" (Keadamt l@mt lwi orung. otdrrg rrnmofik dm rrusyrikin)
adslah sep uti lrr, adafr rr or ortg. or ong seb elum l<ama, mq elca

lebih la&t dmipaih lcorrru, dm lebih borry ok hona dmt
dnak-@wlrruta dmil<nnu. Mal<f, mqela tplah mmilcrnati
basiatt rtrr:el<a, dfrrJ l<anu telf,h mmilmati bagim l@nw
sebagaimanaor(mg.or(mgydr.gsebelurvrrumenikanati

bagiotJtty a, dm l<ffiw mernper'talcapl<frrl (hal y oltg batil)
sebagahnanantuelamernpucal<rlpl<aruuya.Merel<niat
.arrwtanrrya mergaili sic.sic di funia dsrr di akhbat; dan

mqel<n it1ilah or(mg.ofimg yorttg mer1tgi."

(Qs. At.Taubah [9]: 69)

l

StA ;KY, $ {-'.tfig,11 "W u 6-iK
ffi#r,1ru*'6(Jft
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Tatrwit fiman Auah: {-33.1611'K# u- O_ilK

#"iffitr:ffi:fr'r331;{rt5tr':'e
'bi*Lrr ? <-rp t; "r;${ qiil ffiff**I:

hai orang-orang munaJth don musyrikinJ adalah seperti headaan
orang-orang sebelum kamu, mereka lebih huat daripada kamu, dan
lebih banyak harta dan anak-anaknya dari hamu- Maka mcreha
telah menikmati bagian mereko, dan hamu telah menikmati bagian
kamu sebagaimana orangerang yang sebelummu menikmoti
bagiannya, dan kamu mempercakapkan [hat yang battlJ
sebagaimana mcreka mcmpercakapkannyo. Mereka itu amalannya
menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-
orang yang merugiJ)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfinnan g,na mengingatkan

.Nabi sAw, "Katakan wahai Muhammad, kepada orang-orang
munafik yang mengatakan bahwa kami hanya bergurau dan bermain-
main, dengan jawaban, 'Apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasul-
Nya kalian memperolok-oloknya? Sebagaimana umat-umat terdahulu
melakukannya, kemudian Allah membinasakan mereka dan
mempercepat balasan mereka di dunia, sekaligus mempersiapkan
untuk mereka adzab dan bencana bagi mereka di akhirat'?',

Allah swr berlirman lagi, "oleh karena itu, hendaknya
kalian takut jika Allah menimpakan adzab kepada kalian sebagaimana
adzab yang ditimpakan kepada mereka, padatral mereka adalah umat-
umat yang lebih kuat dan kekar daripada kalian, serta lebih banyak
harta dan anak-anak mereka daripada kalian.,',

4,W "Maka mereka telah menihmati bagian
mereka, " ia berkata, "Maka mereka telatr menikmati bagian mereka di
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d,nia dengan menjual agamanya, dan mereka juga ridha dengan
bagran mereka di dunia sebagai ganti bagian mereka di akhirat kelak.,,

Kalian telah mengikuti langkah mereka, yaitu umat-umat
terdatrulu. Dalam menikmati bagian merekq Allah berfirman, "Kalian
telah menjual agama kalian dengan dunia, sebagaimana orang-orang
terdahulu menikmati bagian merek4 dan Aku binasakan mereka
karena menyalatri perintah-Ku dan telah menikmati bagran mereka.
sebagaimana yang dilakukan umat-umat terdatrulu atas bagian mereka
di drmia, menggantinya dengan agama mereka, maka kalian juga
mencampurkan perkataan batil dan bohong atas *ma AllalL
sebagaimana mereka juga melakukannya. "

Dia juga berkata, "Kalian mencampuradukkan perkataan
kalian, wahai orang-orEmg munafik, sebagaimana orang-orang
terdahulu melakukannya.,'

Pendapat serupa juga di,ngkapkan oleh ahti tafsir,
sebagaimana pandangan para ulama:

16987 - Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar
menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi,
dari Abu Hurairah, dari Nabi sAw, beliau bersabda,
"sungguh, kamu akan meralairan apa yang ditahrtran oreh
umot-umat terdahulu sebelummu, sejenglal demi sejengkal,
sehasta demi sehasta, dan sedepa demi sedepa. sampai
andaikata salah seorang dari mereka masuk ke lubang
biawak, makn lcalian juga akan mengilattinya.,,

' Abu Hurairah berkata, "Jika katian berkehendak maka
bacalah ayat,'rKY3ii {*'6f;,A'K* u 6_1K'g ('c-:S+{r, F6 4r{r,t46 6Jf;<itfr
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1?t4c;KY, ;.g& # u O$t ,(Keodaan

kamu lni or(mg-orang munafik dan musyrikin) adalah

seperti keadaon orang-orang sebehnn kamu, merela lebih

fuat daripada knmu, dan lebih bonyak harta dan anak-

anabrya dari kamu. Maka mereka telah menibnati bagian

mereka, dan kamu telah menibnati bagian kamu

sebagaimana orang-orang yang sebelummu rnenihttati
bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil)
s ebagaimana mereka mempercakapkanrqta'. "

Mereka berkata, "Wahai RasulullalL apakah seperti yang

dilalorkan oleh orang-orang Persia dan Rum?" Beliau
menjawab, "Apakah ada marunia lain selain mereka?"r

16988. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Umar bin Atha, dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, "# 
- 6-,lK

"Adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu," ia
berkata: Ibnu Abbas berkata, "Sungguh, malam itu sangat

serupa dengan pagi harinya."

'W 
ba 6JIK "Adalah seperti keadaan orang-orang

sebelum kamu."

Mereka adalah bani Israil yang kami serupakan denganny4

dan aku tidak menemukan pendapat lain kecuali ia berkata,

"Demi jiwafu yang berada & dalan genggaman-Nya,

sungguh kalian akan mengihttfuln walaupun seorang lelaki

Hadits serupa ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalan Al I'tisham (7319 dan
7320) dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, Ahmad dalam Al Mtsnad
(21336 dan 367), dan Al Hindi dalam Kanz Al Uwwl (38415).
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dari mereka masuk kc dalam lubang biawah moka tratian
akan masuk mengihfiiltya.,,

16989. Ibnu Jrnaij berkata: Ziyad bin sa'ad memberitahukan kepada
kami dari Muammad bin Zaid bin Muhajir, dari Said bin
Abu Sa'id AI Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata:
Rasulullah SAW bersaM4 ,'Demi jiwaku yang berada di
dalam genggaman-Nya, srmgguh kamu akan mengik,ti cara-
cara dan pola hidup orang-orang sebelummu sejengkal demi
sejengkal, sehasta demi sehasta, dan sedepa derri sedepq
sampai andaikata mereka masuk ke dalam lubang biawalq
maka kalian akan masuk mengikutinya.,' para sahabat lalu
bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah? Apakah mereka

ahli kitab?- Beliau menjawab, ,Siapa tagi kalau bukan
mereka?'a

16990.. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Said berkata: Nabi
SAW menjawab, "Siapa lagi (kalau buhan mereka)?,a

16991. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaw menceritakan kepada karri
dari Ma'mar, dari Al HasarU tentang firman Allab #!S$z,"Dan konu telah menibnoti bagian komu,,, ia
berkata, uMaka nikmatilah agama (keyakinan) mereka,/

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya Ql32t), dengan lafazh darinya,
"latukabanna sunana". At-Tirmizi dalam sunannya (st34o), Ath-Thabrani

.dalam Al Kabir (6DSl), Al Haitsami dalam Majma,Az-Zawa'id eD6t), dn'Ibnu 
Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1334).

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Qng), dengan redatcsi yang panjang dari
Abu Said.
Abdurrazzak dalam tafsirnya Qll58) dan Abu Hatim dalam tafsirnrra (6/1s34).

3

4
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16992. Al Mutsanna menceritakan ke,padalrq ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari ayabnya, dari Ar Rabi, ia
berkata: Rasulullah SAW bersaM4 uBerhati-hatilah kalian
dari berbicara tentang Islam."

Sepertinya beliau tatru bahwa beberapa oftuxg dari umat ini
akan melakukannyq kemudian Allah SWT berfirman tentang

hal tersebut,."#. V 45:'g t? & g6
WL1 ciY'€, 4{41Dan kamu tetah minitonati
bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu

menibnati bagiannya, don kamu mempercakapkan (hal yang
batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya." Mereka
menahan diri agar fitnah itu tidak menimpa mereka,

sebagaimana yang ditimpakan kepada bani Israil, dan fitnah
itu akan kembali sebagaimana ia dimulai.s

Sedangkan mengenai finnan Allah, ;+M + A$j
"Mereka itu amalantqru menjadi sia-sia, " ia berkata, *Amal-

amal mereka tidak diterima dan tidak mendapatkan patrala

kecuali neraka, karena mereka dimurkai dan dibenci Allah
SWT.'

'bi41J1 ? apt; "Dan mereka itutah orang-or(mg
yang merugi, " ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang

tertipu dalam penjual n mereka, yaitu mereka menjual
kenikmatan akhirat dengan bagan mereka di dunia yang

sedikit dan sementara"

rtoc

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Matsu (4n34), kemudian ia menyandarkannya
kepada Abu Asy-Syaikh, dari Ar-Rabi.
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;;''#i )63 6 ;j # u O-51'v d fi

# Y3( b{,!3 &:.y).Xt6tU t3'4i}\
@eas

"Belurtkahdatangra;pfu nrr:el,afu itaPentinstentnry
or(mg-ucng ydfrJg sebeltm mqel<a, (yaiat) lcaum Nzh,
'Aad, fsmwn" kturnlbrahhn, WauAn<Madyon dmt
negeri-negcri yorrg tclah mntslr.ah? Telah ilaunglnpoda
nrz:elrurasl.il-ras'ulilengartmerrtawal<eteranganymrrg

rrydta, mal<a y'.Jrlah fidaHah selsli-kali rnmgariaya ntrr:el,a,

al<frrJ tctapi nrr:el<alah yury rnenganiaya diri mrr:el<a

sendii." (Qs. At-Taubah [9]: 70)

Takwil firman Allah: d' ;;, .k); n 6-111,:'65 {t
|ifr 3*s;v 6-3i 7l5i -'r_+gL 

;;', s$r'- t6,''oi)i;- #Yj,( s1i &7\ii).81 t46-{i}i &1ii
(Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-

orang ydng sebelum mcreka, [yaituJ kaum Nuh, Aad, Tsamud,

kawn lbTahiry penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah

musneh? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan

membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali

mcnganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri
sendiri)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Apakah belum

datang kabar tentang orang-orang munafik yang menyembunyikan

I*Sgt;G-r,?*retL
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kelorfuran mereka kepada Allah dan melarang orang lain beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya?'

4 u 4-511$ "Brrito penting tentang orang-orang
yang sebelum mereka. " Ia berkata, "Maksudnya adalah ktrabar tentang
umat-umat sebelum merek4 yang mengkhianati rasul-rasul Kami serta

menentang perintah-perintah Kami dan apa yang Kami timpakan
kepada mereka"

Allah kemudian menjelaskan siapa mereka dari umat-umat
terdatrulu, Dia katakan kepada oraog-orang munafik dengan
perkataan" *Apakah belum datang kepada mereka berita-berita tentang

oftrng-orang terdatrulu? d; ;;t'(yaitu) koum Nuh'. "

I^af?zh'7\at A- kas r ah-h,an karena ia menerj emahkan k"r"'f 
.U.

dari kata r-, a* kata i$ jlga dr-kasrah-y,ar..

Maksud perkataan tersebut adalalL "Apakah belum datang
kepada orang-orang munafik berita tentang kaum Nabi Nuh? Lihattah
apa yang Aku perbuat terhadap mereka tatkala mereka mendustakan
Rasul-Kq Nub, serta menentang perintahhr. Bukankah Aku telah
menenggelamkan mereka dengan Air bah?'

Tentang firman Allah, 2L/2 'Aad iaberkat4 "Berita tentang
kaum Aad, tatkala mereka mendustakan Rasul-Ku, Hud, adalatr, Aku
binasakan mereka dengan angin yang berhe,mbus kencang dan sangat

dingin. Berhhhhita tentang kaum Tsarnud tatkala mereka mendustakan

Rasul-Ku, Shalih, adalah, Aku binasakan mereka dengan gempa bumi,
dan Kami biarkan mereka sampai benar-benar binasa dan mati. Berita
tentang kaum Ibrahim tatkala mereka mendustakannya dan menolak
kebenaran dsalah yang diwahyukan Allah kepadanya adalatr, Kami
rampas nikmat-nihnat yang ada pada mereka, serta membinasakan

Raja mereka, Namrud? Berita tentang Ashabul Madian bin Ibrahim,
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adalab Kami binasakan mereka dengan adzab berupa hari yang gelap-
gulita, tatakala mereka mendustakan rasul-Ku, syu,aib. Juga berita
tentang kaum yang dijungkirbalikkan tanahnya, sehingga kepala
menjadi kaki dan kaki menjadi kepal4 tatakala mereka menentang
rasul-Ku, Luth, dan mendustakan kebenaran risalah yang diwatryukan
kepadanya?"

Apakah orang-orang munafik yang memperolok-olok Allah,
ayat-ayat-Nyq dan Rasul-Nya, merasa aman dai adzab Allah dengan
apa yang mereka ucapkan, padahal Allah mempercepat balasan dan
adzab mereka di dunia, sebagaimana umat-umat terdahulu
diperlakukan lantaran mendustakan Rasul-Ku, Muhammad SAW, dan
sebagaimana pula umat-umat terdatrulu juga mendustakan rasul-rasul
Kami setelah Kami datangkan kepada mereka bukti-bukti?,

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh para ulama tafsir.
Riwayat yang menjelaskan demikian adalatr:

16993. Muharnmad bin AMul A'la menceritakan kepada karni, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah,

#5H1j "Dan negeri-negeri yang telah musnah,,, ia
berkata "Mereka adalah kaum Nabi Luth, tatkala negeri
mereka dijungkirbali*J<an, sehingga kepala menjadi kaki dan

kaki menjadi kepala."6

16994. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,

Abu Ubaid dalam Majaz Al Qur'an (l26s), Abdurrazak daram tafsirnya
Q/158), Abu Hatim dalam tafsimya (611837), dan Az-Zujaj dalam Ma,ani Al
Qur'm(4147).
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;.r,45$1j"Dan negeri-negeri yang telah musnah?,, ia
berkata, "Mereka adalah kaurn Nabi Luth..7

Apabila seseorang bertany4 ',Jika yang dimaksud dengan

t4:6fr15 "Dan negeri-negeri yang telah musnah,- adalah
kar:m Nabi htlL maka bagaimana jika dikatakan bahwa kata
'c.t6,4:iq adatah bentuk jamalq hkan hrnggal?,,

Jawabannya adalalt "Maksud kata itu ditujukan kepada tiga
kampung, maka bentuknya jamak. Oleh karena itu, kata tersebut
merupakan bentuk jamak dari firman Allah SWT, {jt"^K$;!(, "Oa
negeri-negeri kaum Luh yang telah dihancurlan Allah,, (es. An-
Najm [53]:53)

Apabila mereka bertanya, "Bagaimana mungkin rasul-rasul
mereka mendatangkan bukti-bukti kerasulan, sedangkan yang diutus
kepada mereka hanya seoftrng rasul?"

Jawabannya adalah, "Itu bermaknq telah datang kepada
setiap negeri-negeri yang musnah itu rasul yang mengajak mereka
kepada Allah. Tentunya, utusan-utusan (rasul-rasul) tersebut adalah

rasul Alla[ sebagaimana oftmg-orang Arab berkata, 'setiap kaum me-
nasab-kan dirinya kepada Abu Fudaik Al Khariji, maka kata Al
Fudaikat dan Abu Fudaik bermakna sama. Akan tetapi, sahabat-

sahabatnya, tatkala me-nisbat-l<at diri kepadanya, saat ia menjadi
pimpinan mereka, juga memanggilnya demikian, kemudian me-
nisbat-l<an diri mereka kepada pimpinan mereka.

Demikian juga dengan firman Allah, '41i 44'r*i1
'Telah datarrg kcpada mereka rasul-rasul dengan membawa

' Al Qurthubi dalam ta8irnya(sl3o2)dan Al Baghawi dalayn Ma'alim at-Tarzil,
tanpa mencmtumkam sanadnya (3/80).
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kcterangan yang nyata', bisa juga bennaknq 'Telah datang kepada
kaih Nuh, Aad, Tsamud, dan umat-umat terdatrulu yang telatr
disebutkan Allah pada ayat ini, rasul-rasut Allah dengan membawa
hkti-bukti kerasulan. "

Sementara itu, firman Allah, ;iAj4.Xt tU (ji,,Mofu
Allah tidaHah sekali-knli menganiaya mererra," maksudnya adalah,
tidaklah Aku membinasakan umat-umat ini kecuali karena dosa-dosa
merelta, dan merekalah yang menztralimi diri mereka sendiri. Bahkan
mereliajpantas menerima adzab yang besar dari-Ku. Itu bukan berarti
Aku'menzhalimi mereka, dan tidak mungkin Aku menimpakan adzab
k€padn orang yang tidak berdosa, sebab Aku Maha Bijaksana. Tidak
ada sesuafu pun yang lepas dari pengawasan-Ku, dan tidak satu pun
takdir-Nya yang salah. Mereka telah bermaksiat kepada-Ku dan

rasul-rasul-Kq sehingga Aku adz:rb mereka. "

aoo

:t ,.-r ' :

r.i;x\6#UVXly#L,ryF65hfiY,
1f:S <rfii, 1 $:51 <r$i fS *'o*j
W':ir "rLlit W:, 6,A|V;;AI <,til

@r.ta
" D an or drrg- or cmg y afig b uimmr, lelaki dmt p u empumt,

srlbogidn mqels tadnlahl nenjadi penolongbagi sebagian
yfrigtain. Merela nenyurTth [mengerjal<m] yorng mahwf,

mencegah dmi yang rnmgl<m, mendiril<m shalat,
rcrwmail<an zalcnt ilnn nlereka taot pada y'Jilah dmt Rasul.
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Nyc. Mqel<oiat al<dl diberirahmat oleh Nlah;
sesrargguhayc N/aah Mahr P qlcasa lagi Mahn Bij ak ana-"

(Qs. At Taubah [9]: 71)

Takwil firmen Arrah: w ,.tq| -r# LrW '"hl$V

",f')i 63i.,',!t31, 6i-iJ S4l. * (rfr) r. i;5\ <-,;lY_
5, ,-f'3f i't 5f ;i;i:,'a#t-Aj;;':ifr 5#; (Dan

orangerang yang bcrinanr lelaki dan perempuan, sebagian mereka

[adalahJ menjodi Trcnolong bagi sebagian yang lain. Mereka

menyuruh finengcdo*ori yang makruf, mencegah dari yang

munghar, m,endiri*an shalal, menunaikan zahat dan mereka taal
pada Allah dan Rasal-Nya Mereka itu akan diberi rahmat oleh

Allah; sesungguhnyaAAah Maha Perkasa lagi Maha Bijahsana)

Abu Ja'fer berkata: Allah berfirman, "Adapun orang-orang

mukmin dan mukmfunt, mereka adalatl orang-orang yang

membenarkan keesaan Allah, kerasulan utusan-Nya, dan ayat-ayat-

Nya. Bahkan salah satu sifat mereka adalah saling menolong dan

menopang."

J.i-3\ 6$U "Mereka menytruh (mengeriakan) yang

nabutr" ia berkata, "Mereka menganjurkan orang-orang untuk

beriman kepada Allab Rasul-Nya, dan risalah yang dibawa olehnya

dari sisi-Nya"

'1531 6#j"Mendirikan slalat," ia berkata, "Mereka

senantiasa menrmaikm shalat fardhu. "

if'91 63f,t "Memtnaikon zakat," ia berkata" "Mereka

senantiasa menrmaikan zakat kepada yang berhak. "
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-5t:;;a31 <r;$)"Dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

Nyo," ia berkata, "Mereka sepakat unfuk memafuhi perintah Allah dan

Rasul-Nya, serta mencegah kemungkaran. "

{lfr g;fi Ai-i "Mereka rtu akan diberi rahmat oleh

Allah," ia berkata, "Mereka yang memiliki sifat-sifat ini akan

diratrmati Allah, kemudian Allah menyelamatkan mereka dari adzab-

Nya dan memasukkan mereka ke dalam surga-Nya. Rahmat itu tidak

diberikan kepada orang-orang munafik yang mendustakan Allah dan

Rasul-Nya, melarang orang berbuat kebajikan, serta memerintahkan

omng berbuat kemungkaran. Batrkan menahan diri mereka untuk tidak

mengeluarkan zakat hartanya kepada yang berhak. "

'i * 3--F'fity"srrrngguhnya Attah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana ," ia berkata "Sesungguhnya Allah Matra Kuasa

untuk menyiksa siapa saja yang pantas untuk disiksa dari makhluk-

Nya yang bermaksiat serta kafir kepada-Nya, dan tidak ada seorang

pun yang dapat menghentikan atau menolongnya dari adzab sefia

siksa-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana ketika mengadzab

mereka."

Pendapat yeng sama diungkapkan juga oleh ulama tafsir.

Berikut ini riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat mereka:

16995. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi bin

Anas, dari Abu Aliyatr, ia berkata, "Semua yang disebutkan

Allah SWT di dalam Al Qur'an adalah berupa perintah untuk

. melakukan kebajikan dan melarang dari berbuat

kemungkaran. Perintah untuk melakukan kebajikan adalah

mengajak orang-orang dari kesyirikan kepada keislaman,
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sedangkan melarang dari berbuat kemungkaran adalah

melarang menyembah patung-patung dan syetan-syetan."8

16996. ...ia berkata: Abdullah menceritakan kepada

berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 'rlA
'Mendirikan shalat.'o

kalxri, ia
Ali, dari
-/ t -lz<r*_)

|i!.iiq/ u,sr * d4156 <E Xt {iit ii

i$lJr$|';A{,LA
" Allah merllj onjil<nn lnp da or (mg. or (mg rnrntkmin, lclaki

dmt puanpnr4 (dl<f,r. mendtpot) surgd" yorttg dibawalvryo
mengalir vngai.wngai,l<el<.al mqela di dalanmya, ilmt

(mendapat) te'rnpdt tcnpot ydrlgbagus di nnga Afu. Dart
l<silllwm y'.J;ldh ddnlahlebihbesar; itu adaldh

kc,batmhmgan yarrg besor." (Qs. At.Taubah l91z 72)

Takwn fiman Anah: ,*; 9r3:f5 <r-vi.rt ,ifr 3{)
i*tlr- * *'# 15*, r+- ;,lE-;6ii1?, "rfr$;l3;f i :*, fU $ C (Auah menjanjikan hepoda

orangerang makmin, lelahi dan perempuan, [akan mendapatJ

Itoo

Ibnu Athilyah &lam Al Muhttu Al Wajiz (3/58) dan Abu Hayyan dalam Al
Baly Al lufuhith (5 I 459).
Ibnu Athiy5rah dalam Al Muhrro Al Wajiz (3158).

<tf"*i g* eg J-''ry'd<6) q. tr$

t

9
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surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di
dalnmnya, dan [mendapatJ tempat-tempat yang bagus di surga Adn

Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah heberuntungan

yang besar)

Abu Ja'far berkata: Allatr menjanjikan orang-oreng yang

membenarkan keesaan Allah dan kerasulan utusan-Nya, serta

mengakui kebenaran risalahny4 yang dibawanya berasal dari Allah,

baik lelaki maupun perempuan.

3Qfiiq/ ;r c? g'L"su'go vang di bav'ahnva mengalir

sungai-sungai." la berkata "Kebun-kebun yang mengalir di bawah

pohon-pohonnya sungai-sungai. "

q, Oi$ "Kekal mereka di dalamnya." Dia berkata,

"Mereka tinggal di dalamnya untuk selamanya, dan senantiasa

mendapatkan nikrratnya serta tidak akan musnatr."

'ry'de:5r " Dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus. "
Ia berkata, "Rurnah-rumatr yang mereka tinggali sangat baik dan

indah."

Y..au- @ maknanya sebagaimana yang telah dijelaskan

pada riwayat berikut ini:

16997. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Jasr, dari Al Hasan,

ia berkata: Aku bertanya kepada Imran bin Hushain dan Abu

Hurairah tentang ayat,';2A * e ''4 'd;:5, "Dan

(mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga Adrt"
Mereka berdua lalu berkata" "Aku terdiam mendengar kabar

itu, kami lalu bertanya kepada Nabi SAW tentangnya Beliau

' menjawab, 'Istona di surga terbuat dari permata, yang di



Tdliflt/d,:I\M

dalamnya terdapat tujuh puluh ruorgan yang terbuat dari

Yaqut (batu mulia) merah, donNdo setiap ruangan terdapat

tuluh ptluh bitik yang terbuat dui hmrut hiiau, dan di

setiap runah terdapat tujuh ptttuh tempat tidur'."r0

16998. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada karni, ia

berkata: Qunah bin Habib menceritakan kepada kami dari

Jasr bin Farqad, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain dan

Abu Hurairah, keduanya berkata Rasulullah SAW ditanya

tentang ayat,i2lo * e ''4'i;t:5r "Dan (mendapat)

tempat-tempat yang bagus di swga Adn." Beliau lalu

bersabda, "Istana yang terbuat doi permata, pada istana

tersebut terdapat tujuh puluh ruongan yang terbuat dari

Yaqut merah, pada setiap ructngan terdapat tuiuh puluh bilik
yang terbuat dari Jamrud hijau, pda setiap bilik terdapat

tujuh puluh tempat tidur, pada tiap tempat tidur terdapat

tujuh puluh kasur yang bermacon-macam warnanya, dan

pada tiap kasur terdapat seor(mg bidadari bermata ieli.
Pada setiap bilik terdapat tujuh ptluh meia makan, dan pado

setiap meja makan terdapat tuiuh puluh makanan yang

bermacam-macam. Pada setiap bilik terdapat tujuh puluh

dayang-dryang, dan setiap rmtbnin diberilcan kekuatan

selama seluri untuk menibnati sermtanya."r|

Adapun firman AltalL ,t &j 'Di surga Adn,"

maksudnya adalatr tempat-tempat tinggal yang baik, yang

Diriwayatkan oleh Al Mrmdziri dalam At-Toghib At-Tarhib (41517) dan Abu
Hatim dalam taftimya (6/1830).
Diriwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam lI Maudlru'at (312520) dan As-Suyuthi
dilarn Ad-Durr Al Mantsur (4D37). Kemudim ia menyandarkannya kepada
Ibnu Mardawaih, dari Al Hasan.

l0

ll
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disebutkan Allah berada di surga Adn. Huruf y'i memiliki

hubungan dengan kata masakin.

Pendapat lain menyebutkan bahwa disebut surga Adn karena

padanya terdapat kebun-kebun yang kekal tinggal di dalarnnyq yang

membuat orang betatr dan tidak mau pergi.

Pendapat lain menyebutkan batrwa disebut surga Adn karena

merupakan singgasana Allah SWT yang Dia peruntukftan unttrk diri-

Nya dan orang-orang yang Dia kehendaki. Sebagaimana orang Arab

berkata, "Adn fulan pada negeri itu...." Artinya, ia tinggal di dalamnya

dan kekal. Salah satunya juga kata al ma'dan. Contohnya: irirri e $
9y yang artinyLiaberada dalam keyakinan yang kuat.

Beberapa perawi Bait Al A'masy bersenandung:

!. * ilt.,;+x-'o$o:v**t, JttlU
"Jika mereka menyandarkan kcpada kcmurahan hatinya,

malca ia lebih memilih untuk dijadikan sebagai tempat berdiamnya."r2

Pada riwayat lain, berbuny i, t:12 i.
Ibnu Abbas dan kebanyakan ularna menyebutkan

penafsirannya:

t2 Bait ini terdapat pada Diwan Al A'masy, salah satu qasidah-nya yang panjang
dengan jtdul Thuulul Hayaati 'Anaai'.Ia memuji Qais bin Ma'di Yalaab Al
Kindi.
Riwayat diwan tersebut berbeda dengan yang ada di sini, Al Bahr Al Muhith dan

Majaz Al Qur'an karya Ubaidah.Pada diwan itu tertulis:

& Jri,:zz;-bg"Ttti oro 4\J6-
' Al haadinurti"Vu V*g teguh dan kuat. Sedangkan wardzat artinya tenang. Lihat

Ad-Diwan (hal. 208), Al Bahr Al Muhith (951447), dan Majaz Al Qur'an
(11246). Berbeda dengan riwayat Yasir dan Al Maawardi dalam An Nuftat wa Al
Uyun(31381).
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16999. Ishak bin Ibrahim bin Habib bin syatrid menceritakan

kepadakq ia berkata: Atab bin Basyir menceritakan kepada

kami dari Khushaif, dari IlaimalL dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, ,r" +g "Surga Adn," ia berkata "Tempat
asal seseormg, ymg ia berasal darinya."l3

17000. Muhammad bin Sahl bin Askar menceritakan kepada kami,
ia berkata: Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari
Ziyad bin Muhammad, dari Muharrrmad bin Kaab Al
Qurazhi, dari Fadhalah bin tlbai4 dari Abu Darda, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda "Allatr membvka Adz-
Dzib dalam tiga saat pada penghujrrng malarn. Saat pertama

dari mereka orang-oreng yang membaca Al Qur'an pada saat

tidak ada orang lain menyaksikannya kecuali Allah,
kemudian Allah menghapus apa saja yang dikehendakinya
dan menetapkannya. Kemudian AUah turun saat kedua ke

surga Adn, dan Dia berada dalam singgasana-Nya yang tidak
tampak oleh pandangan dan tidak pemah tersirat dalam hati
manusia Hanya tiga golongan {ari anak cucu Adam-
yang tinggal bersama-Nyq yaitu para nabi, orang-orang

shiddiq, dan para syuhada. Allah berfirman, 'Beruntunglah

orang yang masuk ke dalammu'." La/lu ia menyebutkan saat

ketigara

:l As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (4D35).I't Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitzb Ar:Radd ala Al Jahmtyyah(39), Ibnu
Al Jauzi dalam Al 'Ilal Al Mutanohiyya (l/38 dm 39), Al Uqain dabm Adh-
Du'afa' Ql93), Al Bukhari dalam At-Tsikh Al Kabir Q1446), dan Al Haitsami
dalam Al Mojma' Az-Zau'a'id (10/315), ia berkomentar, "Hadits ini
diriwayatkan oleh AI Banar, dan padanya terdapat Ziyadah bin Muhammad,
seorang perawi yang dha'if;'
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17001. Musa bin Sahl menceritakan kepadakq ia berkata: Adam
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits bin Saad

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ziyadbin Muhammad
menceritakan kepada kalni dari Muhammad bin Ka,ab Al
Qurazhi, dari Fadhalah bin Ubaid, dari Abu Darda, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Adn adalah singgasana-

Nya yang tidak pernah tampak oleh pandangon dan tidak
pernah tersirat dalam lati manusia. Ia adalah tempat

tinggal, dan yang tinggal bersama-Nya dari anak cucu Adam
hanya tiga golongan, yaitu para nabi, orang-orang shiddiq,

dan para syhada. Allah berfirman, 'Beruntunglah orang
ynng masuk kc dalammr'-"r5

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna lafazh g* ,"9
"Surga Adn" adalatr surga yang penuh dengan anggur dan pohon

anggur. Hal ini diperkuat oleh pendapat para ulama berikut ini:

17002.. Ahmad bin Abu Suraij Ar-Razi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ubaidullah bin Amr menceritakan kepada kami dari
7-aid bin Abu Unaisah, dari Yazid bin Abu Ziyad, dadr

Abdullah bin Al Harts, batrwa Ibnu Abbas bertanya kepada

Ka'ab tentang makna kata jannatu 'Adn, dia menjawab,

"Pohon anggur dan anggrrr As-Suryaniyyah.''6

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah, itu
merupakan narna tempat paling bawah dari surga dan tengah.

Pendapat ini diperkuat oleh pendapat para ulama berikut ini:

:: Abu Hayyan dzlam Al Bahr Al Muhith(5t46t).ro Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyn (3/381), Al Baghawi dalam Ma,alim
At-Tozil Q/81), dan Abu Hayyan dalam Al Bab Al Muhith (5146t).



fdsirAth[\afui

17003. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al
A'masy, dari Abdullah bin Murrah, daxi Masruq, dari

AMullah, ia berkata, "Adn arttnyabagan terbawah surga."l7

17004. Muharnmad bin Basyar dan Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahya bin

Sa'id menceritakan kepada kami dari Su&an dan Syu'bah,

dari Al A'masy, dari Abdulah bin Murrah, dari Masruq, dari

AMullah, tentang firman Allah SwT, ';; ,>f* "Surga

Adrr," ia berkata "Maksudnya adalah bagran paling bawah

surga"

Ibnu Basyar berkata dalarn haditsnya, maka aku bertany4

"Apa itu bagian bawah surga?"

Ibnu Al Mutsanna dalam haditsnya berkata" maka aku

bemanya kepada Al A'masy, "Apa itu bagian bawah surga?"

Ia menjawab, "Tengah-tengahnya." 
l8

17005. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sofy*
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin

Murrah dan Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Abdullah,

te,ntang firman Allah, *G ,?g "Surga Adn," Ia berkata

"Makzudnya adalah bagran paling bawah surga."le

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyrn (3/381) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrt Al Wajiz (3158).
Abu Hayyan dalarrl^ Al Bab Al Muhith (5/460) dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tmtzil (3181').

Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1830).

l7

IE
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17006. ...ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami,
Syubah menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Abu
Adh-Dhuh4 dari Masruq, dari Abdullah, dengan redaksi

serupa

17007. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibnu Abu Adi menceritakan kepada karni dari Syu'balu dari
Sulaiman, dari AMullah bin Murrah, dari Masruq, dari
AMullatr, dengan redaksi s€rupa.

17008. Ahmad bin Abu Suraij menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ahmad Az-Zubui menceritakan kepada kami,
ia berkata: Su&an menceritakan kepada kalni dari Al
A'masy, dari Abu Adh-Dhuha dan Abdullah bin Murrah,
berdua sekaligus atau dari salah satunya, dari Masruq, dari
Abdullah, tentang frman Allah, ,t ,.?g"Surga Adn," dia
berkata, "Maksudnya adalah bagian paling bawah surga.,,2o

fiO}g;. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jubair
menceritakan kepada kami daxi Manshur, dari Abu Adh-
Dhuha, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, tentang

firman Allah, ,r. ,?g"Surgo Adn," ia berkata, "Maksudnya
adalah bagian paling bawah surga."2l

Pendapat lain menyebutkan bahwa Adn adalah rutma unhrk
sebuah istana. Hal ini diperkuat dengan oleh pendapat para ulama
berikut ini:

17010. Ali bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadakq ia berkata:

Ubadah Abu Ghassan dari Aun bin Musa Al Kanaani, dari Al

m lbid2t lbid-
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Hasan, ia berkata, "Tahukah kamu apa itu Jannatu Adn? la

adalah istana yang terbuat dari emas dan tidak masuk ke

dalamnya kecuali para nabi, orang yang jujur, syahid, serta

hakim yang adil." Sambil ia mengangkat suaranya.22

17011. Ahmad bin Abu Suraij menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdullah bin Ashim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aun bin Musa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Al Hasan bin Abu Hasan berkata

"Jannatu Adn, tah*ah kamu apa itu Jannatu Adn? Yaitu
. istana yang terbuat dari emas, dan tidak masuk ke dalamnya

kecuali para nabi, orang yang jujrn, syahid, serta hakim yang

adil." Al Hasan mengangkat suaranya.23

17012. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah

memberitahukan kepada kami dari Ya'la bin Atha, dari Nafi

bin Ashim, dari Abdullah bin Amru, ia berkata

"Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah istana

bernama Adn, yang dikelilingi oleh gugusan bintang dan roh-

roh, ia yang memiliki lima puluh ribu pintu, dan pada setiap

pintu terdapat sebuah hibrah (tirai yang memiliki hiasan -Ed)

yang tidak dimasuki kecuali oleh nabi dan orang jujur.'#

17013. Al Hasan bin Nashih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

Ibnu Athiyyah dalam Al Muhsrw Al Wajiz (3/58) dan Abu Hayyan dalam Al
Bahr Al Muhith(51460).
Sa'id bin Manshur dalam sunannya (51434) dan Al Mawardi dalam An-Nukat Al
Uyun(31382).
Al Qnrthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qtr'an(9l3ll), dengan redaksi hadits
yang serupa.

n
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menceritakan kepada l<ami dad Ya'la bin Atha, ia berkata:

Aku mendengar Ya'qub bin Ashim menceritakan dari
AMullah bin Umar, "Sesungguhnya di dalam surga terdapat

sebuah istana yang disebtt Adn, ia memiliki lima puluh ribu
pintu dan setiap pintu terdapat lima puluh ib:u hibrah yang
tidak dimasuki kecuali oleh nabi, orang jujur, dan orang yang

syahid dijalan Allah.-2s

Pendapat lain menyebutkan bahwa ia adalah pusatnya surga.

Pendapat ini didukung oleh riwayat berikut ini:

17014. Aku menceritakan dari AMurrahman bin Al Muharibl dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhatq tentang firman Allah SWT, - i
a, ltz

9b ++ "Di surga Adn," ia berkata 'Ifu adalah pusat

kotanya swga. Di dalamnya tinggal para rasul, nabi, syuhada,

dan para imarn yang diberi hidayatr. Mereka dikelilingi oleh

orarg-orang, lalu surga-strga ftebun-kebun) berada di
sekelilingnya."26

Pendapat lain menyebutkan bahwa ia adalatr nama sebuah

sungai. Pendapat ini didukung oleh riwayat berikut ini:

17015. Aku menceritakan dari Al Muharibi, dari Washil bin Sa'ib
Ar-Raqasyi, dari AthA ia berkata, "Adn adalah sungai yang

berada di surga, dan kebun-kebtrn tersebut berada di dua

sisinya'27

Firman Allah Ta' al a, ltA fi G"o*:3 " D an kcr i dhaan

Allah adalah lebih besar," maknanya yaitu, ridha Allatl

Al Baghawi dalam Ma'alim At-ToEil (3/57).
Ibnu llay5ran deJiamAl Balv il lrtuhith (5/460).
Al Baghawi drarlam Ma'alim At-Totzil QlSl) dan Abu Hayyan ddam Al Bahr Al
Irtuhith (5460).

E
26
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kepada kalian lebih besar dari itu semua. Demikianlah ltrabar

yang datang dari Rasulullah SAW.

17016. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Zatd

bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah

berlata kepada penduduk surga, 'Wahai penduduk surga'.

Mereka menjawab, 'Kami memenuhi panggilan-Mu wahai

Tuhan lami, dan mematuhimu'. Allah berfirman, 'Apakah

lralian ridha'? Mereka menjawab, 'Bagaimana mungkin kami

tidak ridha, buknnkah Engkau telah memberikon kami apa

yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang prun dari
maWiluk-Mu'. Allah berfirman, 'Aht akan memberikan kalian

yang lebih baik dari itu'. Mereka menjawab, 'Wahai

Tuhanla+ apa yang lebih baik daripada apa yang telah

Englau berikan'? Allah berfirman, 'Aht telah menglnlalkan

bagi kalian ridha-Ku, don Alru tidak akan murka kcpada

lralian setelah ini untuk selamanya'."28

fiAn. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepadaku dari Hafsh, dari Syamr, ia berkata,

"Al Qur'an akan datang pada Hari Kiamat dalem bentuk

seorang lelaki berwajah pucat yang mendatangl si mayit

tatkala kubumya ditutup dengan tanah. Kemudian ia berkata,

'Bergembiralah dengan kemurahan Allah, berge,mbiralah

dengan ridha Allah'. Orang yang diberikan kabar gembira

2t Al Bulfiari dalam pembahasan tentang ar-rtqaq (6549), Muslim dalam
pembahasan tentang surga dan ciri-ciri kcnilonatannya (2929), Ahmad dalam
Al Musnad (3/88), dan At-Tirmidzi dalam Misykat Al Mishbah (562q-
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sepertimu lalu bertanya 'Siapa kamu'? Ia menjawab, .Aku

adalah Al Qur'an yang menemani malam dan siangmu,.
Lelaki itu lalu menggendongnya di atas pundaknya sampai ia
menemui Tuhannya, lalu berdiri di hadapan-Nya dan berkat4

'Wahai Tuhanku, berikanlah hamba-Mu ini balasan kebaikan
karenaku, aku menemani malam dan siangnya, aku
memerintahkannya dan ia mematuhi perintahkrl dan aku
melarangnya dan ia mematuhiku'. Allah lalu berfirman, .Ia

berhak mendapatkan kemurahan-Ku'. Lelaki itu berkata lagi,
'Wahai Rabb, tambahkan baginya (pahata), sesunggunya ia
pantas mendapatkannya'. Allah berfirman, 'Baginya ridha-
Ku'. Lelaki itu berkata, 'Ridha Allah lebih besar'.,,2e

Dimulainya khabar tentang ridha Allah kepada orang-orang
mukmin dan mukmina! bahwa ridha Allatr SWT lebih besar

dari semua yang telah disebutkan Allah SWT. Oleh karena
ittr, kata tersebut dr-rafa'-kan, walaupun ridha Allatr telah
dijanjikan kepada mereka, dan tidak di-athaf-katkepada kata
al jannaat dan al masaakin ath+haiyyibah di dalam i,rab,
agar dapat diketahui bahwa ridha Allah kepada orang-orang

mukrrin lebih utarna daripada semua yang Allatr akan
berikan kepada mereka, yang merupakan keutamaan dan

kemuratran-Nya.

Contoh ucapan seseorang yang mengucapkan kalimat
penutup yaitu, *Aku memberikanmu sesuafu dan

memuliakanmrl sedangkan ridhaku kepadamu lebih baik
bagimu daripada apa yang telah aku berikan."

Ibnu Majah dalam As-Sunan Q78), Al Hindi dalam Kanz Al Ummal e32S dar.
2329), dan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (7ll10).
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f Slt';;fi '; 6{5 " Itu a dat ah kc b er unt un g an y an g b e s ar - "

Merupakan janji Allatr yang telatr dijanjikan kepada orang-

omng mukmin dan mukminat, yaitu keberuntungan yang

besar. Hat ini juga dapat dikatakan sebagai kesuksesan dan

kemenangan yang besar, karena mereka sukses mendapatkan

kemurahan Allah untuk selamanya dan selamat dari kehinaan

dalam perjalanan menuju surg4 yang merupakan

keberuntungan terbesar, yang tiada sesuatu yang lebih besar

dari itu.

ooo

€6;6#iirs

'IJai Ndbi, beriihadlflh \rclaw an) orcmg' or(mg lrf,fu fu"
onmgonmg rrnmafik iaq dmrbusilap l<eraslah terhodnp

mrrrel<a Tanpat nselaiolah Jalwvtn-Dan itu adnlah

te-rnpottlrrimboliyarrgsebuniubtmtl<nya.'

(Qs. At Taubah 191:73)

Takwil frruran Allah: -'qs;$ft 
"(Lfi 

* ?}i W-
L;Ji ,f;.s ")U+ #&S i{6 WG (Hai Nabii o",iinruon

[melawanJ otdng<rrang kalir dan orangorang munoJik itu, dan

bersikap keraslah terhadap mereka Tempot mereka ialah Jahanan

Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya)
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Abu Ja'far berkata: Allah berfimran, 3(1,2-i1 **?41$i_
't*lp'*ft"Hai Nabi, berjihadlah (melm,an) orang-orang ki\, do,

orang-orang munafik itu. "

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang cara jihad yang

diperintahkan Allah kepada Nabi-Nya dalam menghadapi orang-orang

munafik.

Sebagian berpendapat batrwa berjihad menghadapi mereka

adalah dengan tangan, lisan, dan semua kemampuan unfuk memerangi

mereka Hal ini diperkuat oleh riwayat berikut ini:

17018. Ibnu Waki menceritakan kepada karri, ia berkata: Humaid

bin Abdurrahman dan Yahya bin Adam menceritakan kepada

kami dari Hasan bin Shalih, dari Ali bin Al Aqmar, dari Amr
bin Abu Jundab, dari Ibnu Mas'ud, tentang firman Allah,
'qr-$13 '-r(1U1 $ "Berjihadlah (melawan) orang-

orang kafir dan orqng-orang munafik itu," diaberkata, "Jika
tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu lagi maka

membencinya dengan hati, dan jika tidak mampu juga maka

bermtrka masam terhadapnya. "3o

Pendapat lain menyebutkan batrwa Allah memerintatrkan

berjihad kepada mereka dengan lisan. Hal ini diperkuat oleh riwayat
berikut ini:

17019. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allab W W'u-,rgSjC,UI * :4i eli-

30 Abu Hatim dalam tafsimya (6/18340) dan Al Mawardi dalam AwNukat wa Al
Wn (3t382).

I
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"Hoi Nabi, berjihodlah (melawo) orargerang W da
orang-orong murufik itu, dur bersikap kcraslah terludap

mereka." Allah memerintalrkannya berjihad kepada orang

kafir dengan @ang, dan kepada orang munafik dengan lisan

dan menghilangkan sikap ramah dan lemah lembut terhadap

met€ka."3l

17020. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepadaku, ia berlrata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang finnao Allah, '6-#fi() 

"(1Li1 
$ "Berjihadlah

(melmtan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu,"
dia berkata, "Memerang orang kafir dengan peperangan dan

orang munafik dengan berkata-kara keras serta tegas."32

17021. Aku menceritakan dari Al Husain bin A1 Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah, 'r%fi +t
'# IES ia*35 "Berjihadlah (melawan) orang-orang

lrafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah

terhadap mereka," dia berkata, "Perangilah orang kafir

dengan pedang, dan berkata-kata tegas serta keraslah

terhadap orang-orang munafik. Itulatr cara berjihad kepada

mereka."33

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/18341), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (3 I 82} dan Al Mawardi dalam An-Nukat w a Al Uytn (3 / 3 82).
Lihat at s ar sebelumnya.
Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1841) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3t82).

3l

32

33
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Pendapat lain menyebutkan bahwa Allah memerintahkannya
untuk menegakkan hukum terhadap mereka Hal ini diperkuat oleh
riwayat-riwayat berikut ini :

17022. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada karni
dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang firman AllalL J{F'qUfift 

"€UI 
" Berjihadlah (melatttan) orang-orang

: kafir dan orang-orang munafik it,," iaberkata, ..perangilah

orang kafir dengan pedang dan orang munafik dengan
hukuq maksudnya menegakkan htrkum atas mereka.,,34

17023. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid,
menceritakan kepada lomi, ia berkata: sa,id menceritakan
kepada kami dari gg9"|, re-rtuog firman Allah, #i eV_.!,I E'

{L W i*;iC3'4*fii3'r(LLrt ;9.i,, Hai Nab i, o r7r1i *"iiriila JsJir, i4rr95:rtLs| 4- 'Ji

(melawan) orang-orong kafir dan orang-orang munafik itu,
dan bersikap rreraslah terhadap mereka," ia berkata, "Allatr
swr memerintahkan Nabi-Nya memerangi orang kafir
dengan pedang dan bersikap tegas serta keras terhadap orang
munafik dalam 611L,r-.,35

Abu Ja'far berkata: Men,rutku, pendapat yang lebih utama
adalah pendapat Ibnu Mas'ud yaifiL Allah SWT memerintahlen Nabi-
Nya memerangr orang munafik sebagaimana Dia memerintabkan
beliau memerangi orang musyrik.

Abdunazzak dalam tafsirnya (ulsg) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzit'Qt82).

Abu Hatim dalam tafsinrya (6fiu1) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Toail
Q/82).

t1

35
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Apabila ada yang berkata, ulalu bagaimana dengan perlakuan

Nabi SAW yang membiarkan mereka tinggal bersama sahabat-

sahabatny4 bahkan beliau berinteraksi dengan mereka?"

Jawabannya yaitu, "Sesunggubnya Allah memerintahkan

memerangi orang munafik yang menampakkan perkataan-perkataan

kufur. Mereka dihukum berdasarkan perbuatan mereka secara zhahir.

Adapun orang munafft yang menampqkkan kelcufirannya dengan

perkataan kufur dan mengakuinya, kemudian ia mengingkarinya dan

merujuk ucapannya, lalu berkata 'Aku seorang muslim', rnaka yang

berlaku adalah hukum Allah atas keislaman yang ia tampakkan secara

lisan" sebab darah dan hartanya dilindungi, walaupun ia berkeyakinan

lain, dan menyerahkan apa yang mereka sembruryikan kepada Allah,

karcna Allah SWT tidak mewajibkan hamba-Nya untuk mengetahui

yang gaib.

Oleh karena ifir, Nabi SAW tetap bermuamalatr dengan mereka

dan menyerahkan apa yang tersembunyi di hati mereka dan yang

mereka yakini di dalam hatinya kepada Allah. Selain itq beliau juga

tetap membolehkan mereka untuk berint€raksi dengan para satrabat

beliau, serta tidak menempuh jalur perang saat menghadapi mereka

Firman-Nya" '& ii,Af "Dan bersikap trcraslah terhadap

mereka." Allah berfinnan, "Bersikap keras kepada mereka dengan

jihad perang, dan perlawanan."

Firman-Nya, fr| ;iiSf-r "Tempat mereka ialah Jahanon. "
Allah berfirmaq "Tempat meneka adalah Neraka Jahanam, dan itu
adalah tempat kembali dan tempat tinggal mereka."

cco
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::a. ViZ:) FJ'{T $E 
-;rtj 

$6 C ifi e <r;,tr
uL;;rxrF"67yWu:r$q1qy#rty
q r,!s&ig* i;15#. oET $ 4 v;:. og r#,

#1; $ n *ltt O ;4 q"rb{G ritri O
oMqel<a (orang.orutg rnrndik ia) bampah ilengan

(nana) Allah, bahwa nrrr:el<a dnak nurgatal<an (seslurcrf;rt

y alttg merl.,y akitinw). Sesnngguhny a mqela tclah
mengucapl<m pukataon lcelafiran, dm tclah menjadi bfir
sesudah Islam ilan n:rrtgingini apa yorltg nrl":el<a dnak ilapat
mercapahrya, ilm msel<a fidak nercela (y',j;lorh donRas.i.

Nya), l<cqnli l<mena y'.jilnh dm Ras-ul.Nya tclah
melimp ahlrorr. lrr;lrur.ra. Nya lnp 

"da 
rn q el<n. Mal<fl iika

mqel<nbertobm, iat adalahlebihbaikbagi merela, dnn iika
mselaberpaling, niscaya lJ;lah akfrn nmgadzab mrr:el<a

ilergan ad.zfr yong pedih di &mio ilan al<hirat; dmr nqela
sel<ali.lcali fidaklah mergrmyai fulinihmg dnrr dnak [p"la]

percl.ortg di mtka btmti.'
(Qs. At.Taubah [9]: 74)

rarrwir firman AIah : ;{J\'dg $6'ifrj 1}6 6 ir? 6}tr
u,$i;r'ti'Afr1,i { t W YrV6- 1 t j#r1+t1''e-Ui*,
$xI Ct4)Erli,xr?;i;_Vf.$ 4{E ii.r}i_oF rts
# 1; # o.;i$l C fl 6 ilr$f, (Mereka [orans-orang
minaJik ituJ bersumpah dengan [nanal Allah, bahwa mereka tidah

mengatakan [sesuatu yang menyakitimuJ. Sesungguhnya mereko
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teloh mcngucopkan perkataan kekafran, dan telah menjadi-@r
sesudah rslam dan mengingini apa yang mereka fidah dapat
mencapainya, don mereka tidok mencero [Ailah dan Rasul-NyoJ,
kecuali karena Allah dan Rasar-Nya telah melimpahkan karunia-
Nya kepada mereko. Maka jiha mereka bertobat, itu adalah lebih
baik bagi mereka, dan jika nureka berpaling, niscaya Alrah akan
mengadzab mcreka dengan adub yang pedih di dunia dan akhirat;
dan mereko sekali-kali tidaklah ,nempanyai pelindung dan fidak
[palal penolong dimuka bumi)

Abu Ja'far berkata: para ularna tafsir berbeda pendapat
tentang asbabun-nuzul ayat ini, dan perkataan yang mereka ucapkan
saat Allatr memberitakan bahwa mereka bersumpatr dengan nama
Allah atas perbuatan kalian.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan
dengan Al Jallas bin suwaid bin Ash-Shamit. Hal ini diperkuat oleh
riwayat berikut ini:

17024- Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Muawiyatr menceritakan kepada kami dari Hisyam bin
Urwah, dari ayahnyq tentang frman Allah SWT, <.;"tr
FS 'zg lj| 'inj 

$6-C, i{e ,,Meretro 
lo,rnr_orrrr

munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka
tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu).
sesungguhnya mereka telah mengucaprran perrrataan
kekafiran," dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan AI
Jallas bin suwaid bin Ash-shamit, ia berkata, 'Jika apa yang
dibawa Muhammad itu benar, maka kami tentu lebih uuruk
daripada khimar'. Anaknya lalu berkata, ,Demi Allah, wahai
musuh Aflah, sungguh aku akan memberitahukamya kepada
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Rasulullah SAW tentang apa yang engkau katakan' Jika

engkau tidak melakukannya maka aku khawatir akan

tertimpa malapetaka lantaran perkataanmu'. Nabi SAW lalu

memanggil Al Jallas, kemudian bersabda' 'Wahai Al Jallas,

apakah engkau mengatakan begini dan begitu'? Ia pun

bersumpatr (mengingkari) apa yang dikatakannya' Allah

kemudian merlurunkan ayat, lj6 'ii)i lji6,C fi 6j-E-'|iyrfi Vr\ jq14t#'10;sLrrl;iu'F:S'-"1Y
-it5, urA;;r'it'nj*t 'Mereka (orang-orang munafik itu)

bersumpah dengan (nama) Allah, baltwa mereka tidak

mengatakan (sesuatu yang menyaHtimu)- Sesungguhnya

mereka telah mengucapftan perkataan fteftaliran, dan telah

menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang

mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela

(Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya

telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka' 
"'36

17025. At Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah Adh-

Dharir menceritakan kepada kami dari Hisyam bin urwah,

dari ayatrnya, ia berkata: FirrnanAllah SWT, Ciir<r#-
'a.ltySrvi'1)F3'-^:g\j6'ifr ill?"Mereka(orang-
or(mg munafik itu) bersumpah dengon (nama) Allah, balwa

mereka tidak mengatalran (sesuotu yang menyakitimu)'

Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan

kelafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islom'" Turun

berkaitan dengan Al Jallas bin Suwaid bin Ash-Shamit,

. tatkata ia dan anak yang bernama Mush'ab datang dari Quba,

36 Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1843) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil

(3/83).



fdldrrAth:IloDrld

kemudian Al Jallas berkata, "Jika apa yang dibawa oleh

Muharnmad mettrang benar, maka lomi lebih jelek daripada

khimar (keledai) yang kami tunggang ini." \dush'ab lalu

berkata, *Demi Allah, watrai musuh Allah, aku akan

memberitatlrkan hal ini kepada Rasulullah SAW tentang

perkataanmu ini." Ia pun menemui Nabi SAW, dan aku

khawatir Allah akan menurunkan Al Qur'an (tentangku) atau

menimpakanku malapetaka atau mengganggaplu dalam

golongan mereka, Aku berkata, 'wahai Rasulullah! Aku dan

Al Jatlas datang dari Quba" kemudian ia mengatakan begini

dan begrtu, andaikata bukan karena llhawatir aku dianggap

bersekongkol dengannya atau aku ditimpa malapetaka

makanya aku memberitahukanmu!' ia berkata, kemudian

beliau memanggil Al Jallas dan berkata "watrai A1 Jallas

apakah engkau mengatakan apa yang dikatakan Mush'ab? ia

berkatq 'Kemudian ia bersumPah.

Allah lalu menurunkan firman-Nva,'iLi \j G' C ;$ 6;E
'14;y3;, Vfz-:, FJ'^g lj6, "Merela (orang-orang

munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwo merelm

tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu)'

sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan

lrekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam' "37

17026. Ibnu Htrmaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata,

"Orang yang mengatakan perkataan ifu, yang sampai

bertanya kepadaku adalah Al Jallas bin suwaid bin Ash-

Sharlit, kemudian seseorang mengadukannya kepada

37 Ibnu Katsir datamtafsirnya (7D39).
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Rasulullatr SAW yang berada di kamarnya, dan orang

tersebut bernama Umair bin Sa'id. Al Jallas lalu

menyangkalnya dan bersumpah dengan nama Allah. Tatkala

turun Al Qur'an tentang hal itu, ia bertobat dan mencabut

perkataannya serta memperbaiki tobatry4 sebagaimana

lfiabar yang sampai kepadaku."38

17027. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, FJ '-i$ "Perkataan

kekafiran," maksudnya adalah, salah satu dari mereka

berkata, "Jika perkataan Muhammad memang benar, maka

kami merupakan orang yang lebih buruk dari khimar!"

Seorang mukmin lalu berkata, "Sesungguhnya perkataan

Muhammad adalah kebenaran, dan engkau merupakan orang

yang lebih buruk dai khimar!" Orang-orang munafik pun

berkeinginan.membunuhnya, dan ini ditunjukkan dengan

firman-Nyq \]qI6,1-#t "Dan mengingini apa yang

mereka tidak dapat mencapainya. "ie

17028. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Najih, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang serupa

Ibnu Hisyam dalam As-Sirah A*Nabawiyyah (41196) dan Ibnu Athiyyah dalam

Al Muhors Al Wajiz (3/60).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 372).

3t
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17029. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Najih, dari Mujahid, dengan redaksi yang serupa.

17030. Ayyub bin Ishak bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdullah bin Raja menceritakan kepada kami, ia

berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Samaak, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Suatu saat

Rasulullah SAW duduk di bawah naungan pohon, kemudian

beliau bersabda" "Sesungguhnya akan datang kcpada kalian

manusia yang melihat kcpada kalian dengan kedua mata

syetan. Oleh karena itu, jika ia datang, janganlah kalian

berbicara dengannya. " Seorang lelaki lalu pergi dan datang

bersama sahabat-sahabatny4 lalu mereka bersumpah dengan

nama Allah (mengingkari) apa yang mereka katakan dan

kerjakan sampai mereka melakukannya melampaui batas.

Allah lalu menurunkan firman-nya, lj1 C ;{y 6#-
"Merelco (orang-orang munofik itu) bersumpah dengan

(nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu

yong menyakitimu)."

Kemudian disebutkanlah sifat mereka semua, sampai akhir

ayat."4o

Pendapat lain menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan

dengan Abdultah bin Ubay bin Salul.

Mereka berpendapat bahwa kalimat yang dikatakan adalatr:

17031. Bisyr menceritakan kepada kalni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

't0 Ahmad dalam At Musnad (1D67) dan Al Hakim dalam Al Mustadrak Q1482).
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kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,'*y A I ii';) FJl'-ry -ij|'rAJ tll, "c, 
fi 6jtr

o$ .:eyZt u,y; fri'ni*i'6=:H:i!,$i'i€.1*;*u_) brlttL-b)

Plj$
fiAf;6* r$--A W ,{,-lX

;;lt' e A US"{A(t "Mereka (orans-
61i-cu-.$ c:t tit;+.fi67 o$,A W ,{,-Wti O 4 (.r1i ,i'r#i;15#- oy "A {;" 4 t;,};

l{i $ n-*i$' A A vS"{A(t "Mereka (orang-

.u".' Mendengar rtq ia menjawab,ilg.t ri'ojfr
2./ztt ,/ ti ./ ..li 4,

orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, balwa
rnereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu).

Sesungguhryn mereka telah mengucapkan perkataan

kekofiran, dan telah menjadi knfir sesudah Islam dan

mengingini aW yang nereka tidak dapat mencapofurya, dan

rnereka tidak mencela (Allah dan Rosul-Nya), kecuali ksena
Al I ah don Rasul -Nya t elah mel inqnhkan karutia- Nya kcpada

mereka- Malco jika m*eka bertobd, itu odolah lebih baik

bagi mereka, don jika mereka berpnling, niscaya Allah akan

mengadzab mereka dengan adzab yory pedih di &tnia dan

akhirat; dan mereks sekali-kali tidaklah mempttrryai

pelindung dan tidok (pla) penolong di muka bumi." la
berkata" "Ia menyebutkm kepada kami 6gtrws dua orang

lelaki saling berduel. Salah satrmya berasal dari Juhainatr,

dan satu lagi dari Ghaffar. Juhainah adalah salah satu sekutu

Anshar. Oleh karena rtru Han Al Ghiffari menantang klan Al
Juhani. Abdullatt bin Ubay berkata kepada AI Aus, 'Bantulah

Saudaramu. Demi Allah, tidak ada orang seperti kami dan

seperti Muharrrma4 kecuali sebagaimana perkataan

seseorang, "Gemulkan anjingnu, setelah ifu ia akan
'(.42.

memakanmu".'

3iV1SiVr Wy.n €;4 At5 '*l$i 3t 'Mereka berkata,

"Sesungguhnya jika kita telah kcmboli ke Madiruh, benar-
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benar orang yang htat akan mengusir orang-orang yang

lemah daripadanya".' (Qs' Al Munaafiquun [63]: 8)

SeorangmuslimlalumenemuiNabiSAWdanmelaporkan
kejadiantersebut.Beliaukemudianmengutusoranguntuk
memanggilnya dan bertanya kepadanya' setelah itu ia
bersumpah dengan nama Allah (mengingkari) apa yarrg

dikatakannya. Allah lalu menurunkan firman-Ny a, 6jV-

F$'rgl]6,'i;)31]61,f,$,'Me'etra(orang-oransmunafi 
k

riQ bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa merekn tidak

mengatakan (sesuatu yang menyakitimu)' Sesungguhnya

mer e ka t e I ah me nguc opkan per kat oan kc kafir an''' A I

17032. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah' <'jg
pt 'i$ l]6 ';;ft l)G C $\"Meretra (orang-orang

munafikitu)bersumpahdengan(noma)Allah,balrwa.mereka

tidak mengatakan (sesuatu yang menyadtimu)'

Sesungguhrrya mereka telah mengucapkan perkataon

lrclrnfiran,,,iaberkata,..Ayatiniturunberkenaandengan
Abdullatr bin UbaY bin Salul''/2

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang benar adalah

yang mengatakan bahwa Allah swT memberitakan tentang or4n8-

orangmtrnafik,merekabersumpahdustadenganrulmaAllahatas
perkataan lcufi[, bahwa mereka tidak mengatakannya. Boleh jadi

perkataan itu diucapkan oleh AI Jallas yang diriwayatkan oleh Urwah'

Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1843 dan 18,14) serta Ibnu Athiyyah dalam Al

Muhqrr Al WaiizQl60).
AbJrr"r-k aiur,'tarsirnya (alsg) dan Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al

Uw, Q1383).

/tl
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Boleh jadi juga perkataan itu diucapkan oleh Abdullah bin ubay bin
Salul.

Pendapat Qatadah tentang masalah ini yaitu, ,'Sepengetahuan

kami, perkataan itu tidak berasal dari seorang pun, dan jika tidak
terdapat khabar dari salah satunya" maka wajib berhujjatr dengan ilmu
pengetahuan yang lebih yakin keabsahannya, dan bukan
mendapatkannya dengan logika saja yang benar adalatr yang
dikatakan Anah dalam firman-Nyq'-^19 ij| -;Aj ij{ 6 ;S 6;tr
#et f \;i,'z:, ]jfJl "Mereko (orang-orang munafik itu)
bersumpah dengan (nama) allah, bahwa mereko tidak mengataknn
(sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhrrya mereko telah
mengucapkan perkataan kekafiran, dan teldt menjadi kafir sesudah

Islam."

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa dan apa yang
mereka inginkan dalam firnan Allah, tlq I Q.l#, *Dan

mengingini apa yang mereka tidak dopat mencapainya."

Sebagian berpendapat bahwa ia adalah omng munafik, dan

orang yang ingin ia bunuh adalah anak dari istrinya yang

mendengarkan perkataannya, dan ia khawatir anaknya akan

menyebarkan berita itu. Hd ini diperkuat oleh riwayat berikut ini:

17033. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, ia berkat4 "Orang munafik berkeinginan

membunuhnya, yaitu membunuh orang mukmin yang berkata

kepadffiy&, 'Engkau lebih buruk dari khimar'. Hal ini

I-le.-i-
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ditunjukkan oleh firrran Allah, $6- I L lL,Ks'oan
mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya'.'43

17034. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Is4 dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, dengan redaksi yang serupa.

17035. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, Syibl menceritakan kepada kami

$ari Jabir, dari Mujahid tentang firman Allatr, 1q1_5t
Ug- "Dan mengingini apa yang merelca tidak dopat

mencapainya, " ia berkata" "Seorang Quraisy yang bernama

Al Aswad, berkeinginan membunuh Rasulullatr SAW."4I

Pendapat lain menyebutkan batrwa orang yang berkeinginan

membunuh Rasulullatr adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan

keinginan yang belr:rn terwujud itu diperlihatkan Allah SWT dalam

nrman-Ny\ 3:l( W?"$l G;4 ,1*tS \y-t*., ,i 1,Jfr
"Merelrn berkata, 'Sesungguhnya jilca kita telah kembali ke Madinah,

benar-benar orang yang htat akan mengusir orang-orang yang lemah

dari padanya'. " (Qs. Al Munaafiquun [63]: 8)

Perkataan ini berasal dari Qatadatr, yang telah kami sebutkan

sebelumnya.

Firman Auah, 4# u*;;rrtpjJtrii.ll rfr,vr"Dan
mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah
dan Rasul-Nya telah melimpahkan korunia-Nya kepada mereka."

Ayat ini menyebutkan bahwa orang munafik yang Allatr sebutkan,

yang telah mengatakan ucapan kufi.r, adalah orang yang fakir.

n.t Mujahid dalam tafsirnya (hal. 372) dan Abu Hatim dalam tafsirny a (6t1,3a).4 Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1845).
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Kemudian Allah menganrniakannya kemudatran ketika ia membunuh

budaknya, lalu Rasulullah memberikan diyatkepadaiya,den tatkala ia
mengatakan perkataan itu, Allah berfirman, U),1, Vy"Dan mereka

tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya)."

Ia berkata, "Mereka tidak mengingkari sesuatu pun atas

RasulullatrSAw,4L.{tu.Aii'it''&jj6:n|KecaatikarenaAuah
dan Rasul-Nya te l ah melimpahkan karunia-Nya' ."

Pendapat ini diperkuat oleh riwayat berikut ini:

17036. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin
Urwatr, dari ayatrnya, te-ntang firman Allall ,i {l W V)
-r#, A.i;;rNfrF "Dan mereka tidak mencela (Attah

dan Rasul-Nya), kccuali karena Allah don Rasul-Nya telah

melimpahkan karunia-Nya kepodo mereka." Dahulu Al
Jallas membunuh budalary4 kemudian Rasulullah SAW

' memerintahkannya membayar diyat-nya dan

memanfaatkannya. Hal ini berdasarkan firnnan Allah, Yt
.it5t u Aij:"Kt '&fJ;let .Ig Yr5. "Dan mereka tidak

mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali ksrena Allah dan

Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kcpada

mereka. "45

17037. ...ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari

Amr, dari Ikrimah, ia berkata: Rasulullah SAW memutuskan

bahwa diyat yang hanrs dibayar kepada budak bani Adi bin
Ka'ab adalah dua belas ribu. Kemudian turunlah firman

Alah, -itIi a,A;;r)1,frF,i {l YF,Ut"Dan mereta

1s Abu Hatim dalam tafsirnya (611845) dan Ibnu Athiyyah dalam At Muhmrar Al
WajizQ/60).
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tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah

dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada

merelca.'46

17038. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman Allah, iyfiiYt
-ArZ, u Ai:j:'fi frfi\ '6"Dm mereka tidak mencela

(Allah dan Rasul-Nya), kccaali karena Allah dan Rasul-Nya

telah melimpahlan korunia-Nya lcepada mereka, " ia berkata,
.Abdulah bin Ubay memiliki diyat, kemudian Rasulullah

SAW mengeluark at diyat-nya dannya."a1

17039. Al Mutsarrna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Zubair

menceritakan kepada karni dari Suffan, ia berkata: Amr

menceritakan kepada karrri: Aku mendengil Ikrimatr=berkata:

Budak bani Adi bin Ka'ab membunuh seorang lelaki Anshar,

lalu Rasulullah SAW memutuskan bahwa diyat-nya adalatr

dua belas ribu. Kemudian turunlah ayat, f I W Vt

4#, uA;;XifrG1"Dan nterel@ tidak mencela (Atlah

dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah

melimpahkan karunia-Nya kcpado mer eka. "

Amr berkata, "r{ku belum pernah mendengar perkataan ini

dari Nabi SAW kecuali dari Ikrimah, yaitu dua belas ribu.'48

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/83) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhorrs Al Wajiz (3160).

Abu Hatim dalam tafsirnya (6/18a6).
Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhilh (51465).

6
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17040. Shalih bin Mismar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Sinan Al Aufi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi menceritakan

kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah (budak Ibnu

Abbas), bahwa Nabi SAW menjadikan diyat-nya dua belas

ribu. Oleh karena itu, turunlah finnan-Nya, it=f! Yj536
-it5, u,A;i'il,'rlrA"Don mereka tidak menceta (Allah

dan Rasul-Nya), kccuali karena Allah dan Rasul-Nya telah

melimpahkan karunia-Nya kcpada mereka. "

Ia berkata, *Mengambil diyat.'Ae

Adapun firman Allah, 7$ 4l;'3-,t$"Makairka mereko

bertobat, itu adalah lebihbaikbagi mereka-"

Allah berfirman, "Jika orang-orang yang mengucapkan

perkataan kufur tersebut bertobat dari ucapan mereka dan menarik

kembali ucapannya, maka itu lebih baik bagi mereka daripada

bersikap munafik."

Finnan-Nya, \tr;J- J$ "Dan jika mereka berpaling.' Allatr

berfimran, "Jika mereka berpaling dari tobat dan kembali kepada

kekufuran."

AUah berfinnan lagi, "Aku akan mengadnb mereka dengan

adzab yang pedih di dunia, baik dengan terbunuh maupun dengan

mempercepat hukuman bagi mereka di dunia, serta mengadzab

mereka di akhirat dalam api neraka."

Adapun firman-Ny a. #1; $ a..-i;{l A A V2 "Dan

merela sekali-kali tidaHah mempunyai pelindung dan tidak (pula)

penolong di mulca bumi." Ia berkata, 'Tidaklah orang-orang munafft -

4e Abu Hatim dalamtafsirnya(61$afl.
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jika Allah mempercepat adz-ab bagi mereka- mendapatkan bantuan
yang dapat menghalangt adz:;b dan penolong yang menolongnya dari
Allah, dan Allah akan menimpakan adzab-Nya waraupun mereka
adalatr orang-oftmg yang memiliki kemuliaan beserta keluarga-
keluarganya dan sekutu-sekutunya yang biasanya menghalang-halangi
agar mereka tidak ditimpa keburukan dari Allah. oleh karena itu,
Allah swr memberitatrukan kepada mereka bahwa orang-orang yang
mencoba menghalang-halangr dari keburukan yang akan Allah
timpakan kepada mereka, baik itu keluarga maupun sekutu-sekutu
mereka, tidak akan dapat menghalang adzzib Allah dan menolong
mereka darinya.

Disebutkan bahwa apa yang turun berkaitan dengan ayat ini,
agar mereka bertobat dari perbuatan mereka" yaitu bersikap munafi.k.
Pendapat ini diperkuat oleh riwayat berikut ini:

17041- Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata:- Abu
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Hisya* bin
gyuh, dari ayahny4 tentang finrran-Ny u, fr iI- ti,!_ og
'!L "Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi

mereka," ia berkata, 'Al Jallas berkata, 'Allah telatr
mengecualikan tobat untukku, maka aku bertobat,.
Rasulullah SAW lalu menciumnya,,so

17042. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyatr
menceritakan kepada karni dari Hisyam bin U:wah, dari
ayahnya, tentang firman Allah SWT, A W ilr- iir.F_ oF
"Malra jika merelca bertobat, itu adalah tebih baik bagi

50 Abu Hatim dalam tafsirnya (6lls46) dan Abu Hayyan dalam At Bahr Al
Muhith(s1466).
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mereka." Jallas berkata, 'Wahai Rasulullah, aku melihat

Atlatr hanya mengecualikan tobat untukku, maka aku

bertobat." la pun bertobat. Rasulullah SAW lalu

menciumnya.sl

coo

,'"i?J3'"ifi51 4\-5 e6K4!'ifie7 # rlri
fiti$s -*W - e#, u -i.:;vw@'bqi

W:vr )ifr ,i- Jy-A.$46t'#Lt @ <,;;
@o;.+<;1i't>4t-,G'6'ifr

oDmt ili antara mselca ada orang y olrrg telah bqilcrar
lnpoila Allah, 'Sesznguhny a iila Aj;lah rrr.etnberilrrrrr

sebagian lcmunia-Nya lcepada l<fini, pastilnh klarmi al<frrr

bqseilekah dm pastilahl<f,rni tcmtusttk orcmg.or(mg yarrg

shalih. Makf, setc,lah lJrlah mernbqilranlnpada nselca
sebagian dori l<arunia.Ny a, merel<a kikir dengan l<nrunia

itu, danbupaling, ilan mrr.el<a memanglah orungotang
yorng selalu mefftbelal<m.gi fi,cbawrartl. Malrf, y'Jlorh

mminrbull<ml<errunaf il<mpadahatimselusampai
lnpoda waku nsela rnenernd Nlahr l<mena msela talah

mennmf,ciri terhadop Nloh apa yang talah mrr:el<a ilcrarl<att

l<ep adia,-N y a dan iuga lcm ena ntrr. el<a selalu bq ilusta.'
(Qs. At-Taubah [9]: 75.771

5t lbid
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Tarcwil firman A[ah: 4#t eu(-al61"4i # ,iL5
#, tfii . * Cr4 4r5 s,Ai rltg'a*;;ai r.i$3'",!i-1
H t;;,Uj!WL" )ifi_ ri. JL t$46t'#Lt @ 5i;
@6it1j'U>@an di antara iereka ada orang yang tetah
berikrar kepada Allah, "Sesungguhnya jiha Allah memberikan
sebagian karunia-Nya kepada hamt, pastilah kami akan bersedekah

dan pastilah kami termosuk orang4rrang yang shalih. Maka setelah

Allah memberihan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya,
mereka kikir dengan harunia itu, dan berpaling, dan mereka
memanglah orong-otang yang selalu membelahangi [kebenaranJ.
Maka Allah menimbulkan kemunatikan pada hati mereka sampai
kepada wahtu mereha menemui Allah, karena mereka telah
memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan
kepada-Nya dan juga kareno mereka selalu berdusta )

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman: Di antara sifat orang-

orang munafik yang disebutkan kepadamu, wahai Muhammad, adalah,

61 '.r4i $ "Yong telah beribar kcpada Allah," ia berkata, ..Orang

yang berikrar kepada Allah."

-r#t U W( -4 "sesungguhnya jika Altah memberikan
sebagian karunia-Nya kepada Kami." la berkata, *Jika Allatr
menganugerahkan kami karunia-Nyq merezekikan kami harta dan
meluaskannya"

'"f35 "Pastilah kami alan bersedekah." Ia berkat4
"Sunggulr, kami benar-benar akan menyedekahkan harta yang

direzekikan Rabb karni kepada karri.'

'*);Ai'U"iK$"Danpastilahkamitermasukorang-orang
yang shalih. " Ia berkata, "Sungguh, kami akan beramal seperti orang-
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orang shalih yang menyedekahkan harta mereka untuk menjalin

silaturrahim dan menginfakkaonya di jalan Allah.'

Oleh karena itq Allatr berfimran, "Allah lalu merezekikan dan

memberikan mereka karunia"

Firman Allah, -i:jit;-(ii "Mok setelah Allah memberikan

kepada mereka," maksudnya adalah tatkala Allah mernberikan

mereka.

.4W .g#t 6i "sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir

dengan lrarunia itu." Dengan karunia yang Allatr berikan kepada

merekq mereka tidak menyedekahkanya untuk menjalin silaturratrim

dan menginfakkannya di jalan Allah.

tlii "Dan berpaling," dari ikrar dan janji mereka yang

mereka janjikan kepada Allah.

<ri; {3 "D*, merekn memanglah orang-orumg yang

selalu,membelakangi (kebenoan), " yakni berpaling dari-Nya

't'a'k ..'-;;*Tl "Maka Allah menimbulksn, " yaitu menimpakan

kepada mereka.

fu.fi A 6:6t "Kemunafikan pada hati mereka," lantaran

kebakhilan mereka terhadap hak Allah yang diwajibkan kepada

mereka, yaihr karunia yang telatr Dia berikan, serta karena mereka

menyalahi janji mereka kepada Allab dan membatalkan janjinya di

hati mereka sendiri.

iif, Y 'ifrVfr'q ';fr ,J- JL "sampai kepada waHu

mereka menemui Allah, kareno mereka telah memungkiri terhodap

Allah apa yang telah mereka ibarkan kepada-Nya, " dari sedekatr dan

nafl@h di jalanAllalt.
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5j.* lj,t= (i ,Dan juga karena mere*a selalu
berdwta," di hati mereka dJn mengharamkan mereka bertobat dari
perbuatannya, karena Ailah telah menjanjikan hukuman-Nya kepada
mereka lantaran kemunafikan mereka.

frfrrJ-Jy"so*poi lccpada wahu mererro menemui Ailah.,,
Itu adalah hari kematian dan dikeluarkannya mereka dari dunia.

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat
tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut tertuju kepada
seorang lelaki bernama Tsa'labah bin Hathib, yang berasal dari
kalangan Anshar. pendapat ini diperkuat oreh riwayat-riwayat berikut
ini:

17043. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Ailah, -r#t utfr(_i|j.if j.ii J Aai,,Dan di antara
merelca ada orang yang telah beritcrar kepada Allah,
's e s un g guhnya j i ko Ar t ah memb er i rcan s e b a gi an raruni a- Nya
kepada Kami'-" Ayat ini turun berkaitan dengan seorang
lelaki dari karangan Anshar yang bernama Tsa,rabah bin
Hathib, yang mendatangi sebuah majelis dan bersaksi di
hadapan orang-orang, "Andaikata Allah menganugeratrkanku
karunia-Nya, maka aku ekan memberikan sebagiannya
kepada yang berhak, menyedekahkmnya, dan
menjadikannya sebagai media silatunatrim dengan para
kerabat'" Arah pun mengujinya dengan memberikannya
karunia. Akan tetapi ternyata ia mengingkari janjinya
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tersebut, maka Allah mr:rka kepadanya karena ia telah
mengingkari janjinya. Selanjutrya Allah mengisatrkan
perbuatannya itu di dalam firman-Ny4 -j161 'r4i # ,iL5
e -i*r;-rli5@D'b)fiti i"ifl3i:gl . rt t u.'G(
Jl X# 466;#Lt @ 3?;,ij $3i -*W .+i
@ 3i.Si\i'Y+ q U6ti 6L# q )ifr ,3.i, b on
di antara mereko ada orong yang telah beribar kzpada

Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberilcan sebagian

lcarunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah

dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih'. Mako
setelah Allah memberikan kepado mereka sebagian dari
lcarunia-Nya, mereka Hkir dengan korunia itu, dan

berpaling, dan mereks memanglah orang-orang yang selalu
membelakangi (kebenaran). Mako Allah menimbulkan
kemunafikan pada lnti mereka sampai kcpado waku mereka

, menemui Allah, karena merekn teloh memungkiri terhadap
Allah apa yang telah mereka ibarkon kepada-Nya dan juga
lrarena mereka selalu berdr$ta'. "52

170M. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hisyarn bin
Ammar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad
bin Syu'aib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'an bin
Rifa'atr As-Salami menceritakan kepada kami dari Abu
Abdul Malik bin Yazid Al Alhani, bahwa ia
memberitatrukannya dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari
Abu Umamah Al Bahili, dari Tsa'labah bin Hathib A1

Anshari, bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW,

'Mintalah kepada Allah agar memberiku harta." Rasulullah

52 Abu Hatim dalam tafsirnya (611849) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil
(3/85).
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SAW menjawab, "Celakalah engkau wahai Tsa'labah, apa

yang sedikit kau miliki dan engkau syuhtri lebih baik

daripada banyak tetapi tidak sanggup kau piful." Ia lalu

meminta kepada beliau sekali lagi. Nabi SAW kemudian

berkata, "Apakah engknu tidak ridha seperti nabi Allah?
Demi jiwalru yang berada dalam genggaman-Nya, jika aht
berlrchendak maka aht alcan dimudahkan mendapatlcan emas

dan perak sebesar gunung." Ia berkata lagi, "Demi yang

mengufusmu dengan kebenaran, jika engkau meminta kepada

Allah untuk menganugeratrkan kepadaku harta, maka aku

akan memberikannya kepada orang-orang yang berhak."

Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah

Tsa'labah harta."

Selanjutnya ia mengambil seekor kambing, lalu
berkembangbiaklah kambingnya itu seperti

berkembangbiaknya ulat sehingga Madinah menjadi sempit.

Ia lalu pindah dari Madinah dan tinggal di sebuatr lembatr,

sehingga terkadang ia menjamak shalat Zhuhur dan Ashar

serta meninggalkan segalanya. Kemudian bertambah

banyaklatr kambingnya, maka ia pindah dari tempatnya,

sampai akhirnya ia meninggalkan shalat lima waktu kecuali

shalat Jumat dan Ashar. Ketika petemakan kambingnya

semakin berkembang, ia pun meninggalkan shalat Jum'at.

Rasulullah SAW lalu mulai menemui orang-orang dan

bertanya kepada mereka tentang kabarnya, "Apa yang

dilalairan Tsa'labah?" Mereka menjawab, "Wahai
Rasulullall mulanya ia menggembala seekor kambing,
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kemudian ternaknya berkembangbiak, sampai-sampai

memenuhi Madinah."

Selanjutnya mereka memceritakan keadaannya, maka

Rasulullah SAW berkata, "Celakalah Tsa'labah." Sebanyak

tiga kali. All4 lFlu berfinnan, |l'4*'i't i[t :r L
l+ U Ktl'&'& 6niL1"W ffi U 6_jj,, Amb i t t ah

zalrat dari sebagian harta mereka, dengan zokat itu kamu

membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk

merela. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

jiwa bagt mereka. Dan Allah Maha Mendengor lagi Maha

Mengetahui. " (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Turu1 kepadanya tentang kewajiban berzakat, maka

Rasulullah SAW mengutus dua orang untuk menagih zakal
seorang dari Juhainah dan seorang lagi dari Sulaim. Beliau

menulis kepada keduanya cara mengambrl z,akat dari orang-

omng muslim. Beliau juga berpesan, "Datangilah Tsalabah

dan fulan 
-seseorang 

dari bani Sulaim- ambillah zakat dari

keduanya." Keduanya lalu pergi menemui Tsa'labah dan

memintanya untuk mengeluarkan zakafrya. Dibacakan

kepadanya tulisan Rasulullah SAW. Ia lalu berkata, *Ini tidak

lain hanyalah pajak, dan ini hanyalah saudaranya pajak. Aku
tidak tahu apa ini. Pergilah kalian berdua sampai berpisatr

dan kembali lagi kepadaku."

Mereka berdua lalu pergl. As-Salmi mendengar dari

keduanya kejadian itu, maka ia memilih untanya yang

berumur dan memisahkannya untuk zakat" lalu menemui

mereka dengan unta zatatrya. Tatkala mereka berdua

melihatnya, mereka berkata, "Apa yang mewajibkan engkau
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mengeluarkan zakat? Kami tidak bermaksud mengambilnya
darimu." As-Salmi berkata "Tentu, ambillah ini, itu lebih
baik bagiku. Itu milikku, maka ambillah ia sebagai z*at),
Tatkala mereka berdua telah menyelesaikan tugasny4
mereka kembali menemui Tsa'labah. Tsa'labah berkata,
"Perlihatkan kepadaku tulisan kalian berdua.,, Tatkala ia
melihatnya, ia berkata, "Ini tidak lain hanyalah saudaranya
pajak. Pergilatr kalian berdua sampai aku mengemukakan
pendapatku."

Mereka berdua lalu pergi menemui Nabi SAW. Tatkala
beliau melihat mereka berdua, beliau berkat4 ,,Sungguh

celalra engkau wahai Tsalabah." padahal beliau belum
berbicara kepada mereka berdua. Beliau lalu berdoa agar As-
Salmi mendapatkan keberkahan. Mereka berdua kemudian
memberitahukan prihal Tsa'labah dan As-Salmi. Lalu/.1/.-2.21 , 1(
ryt *.:t " : l{#. : )F; ;,, YL*{ -'irt'rii 4 .eja)
';: \J'iS .*"tE . al,ir' ;;i1{*:*.t4.r#nA1l;VE@'b);7ti'u'"if.:L'ae'ij$t

trW-2,,+ry-,"{ q\b.$ o 66'#1 Ei Z;i
@<,rK'$(&,2H,,;;;;T;"Y,;;il-t2 ryJo2
orong yang telah beribar kepada Allah, 'sesungguhnya jika
Allah memberikan sebagian karunia-Nya kcpado koni,
pastilah kami akan bersedekah dan pastilah komi termasuk
orang-orang yang shalih. Mako setelah Allah memberikan
lrcpada mereka sebagion dori kCIrunia-Nya, mereka kifir
dengan lrorunia itu, dot berpaling dan mereka memonglah
orang-orong yang selalu membelakangi (kcbenarol. Maka
Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai
kcpada wahu mereka menemui Allah, karena mereka telah
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memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ibarkan
kcpada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta."

Saat itu di samping Rasulullah SAW terdapat seorang kerabat

Tsa'labah. Ketika ia mendengar hal itu, ia mendatangi

Tsa'labah dan berkata, "Celakalah engkau wahai Tsa'labatr,

telah turun ayat tentang dirimu yang melakukan hal ini dan

ifu." Tsa'labah pun pergi menemui Nabi SAW dan meminta

beliau agar bersedia menerima Beliau lalu
bersaM4 "Allah melaranght menerima zakat darimu."
Tsa'labah langsrng merasa seolah-olah tanah ditumpahkan di
atas kepalanya (ia merasa malu dengan perbuatannya).

Rasulullatr SAW lalu berkat4 "Ini adalah perbuatonmu, aht
telah memerintahkanmu, nomun engkau tidok taat
kcpndaht"

Tsa'labah pun kembali ke rumahnya, dan beliau tetap tidak
menerima zakatnya sedikit pun setelah peristiwa itu

Ketika Abu Bakar berkuas4 Tsa'labah berkata "Engkau tahu

kedudukanku di mata Rasulultah SAW dan posisiku di
kalangan Anshar, maka terimalah zakatku." Abu Bakar

berkata, "Rasulullah SAW saja tidak menerima zakatnu,

maka bagaimana mungkin aku menerimarrya?" Abu Bakar

tidak menerima zakatnya.

Ketika Umar berkuasa, Tsa'labah mendatanginya dan

berkata, *Wahai Amirul Mukminin, terimalah zakatku."

Umar lalu berkata, "Rasulullatr dan Abu Bakar tidak

menerima zakatmu, lalu apakah aku akan menerima

zakatmu?" Umar tidak menerim a zakattya.
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Ketika Utsman berkuasa" ia mendatanginya dan memintanya
menerima zakafrya, kemudian Utsman berkata, *Rasulullah,

Abu Bakar, dan Umar tidak menerima zakatrnu, lalu apakatr

aku akan menerimanya." Utsman tidak menerima sedikit pun

zakatrrya.

Pada akhirny4 Tsa'labah wafat pada masa Kekhalifatran

Utsman r ahimahull ah.s3

17045. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, J f44
-rrr, ufi( 4'ifr SiC "Dan di antara meretra ada

orang yang telah beribar kepada Allah, 'sesungguhnya jika
Allah memberikan sebagion karunia-Nya kepada Kami'."
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang lelaki dari
kalangan Anshar mendatangi majelis orang-orang Anshar,
dan ia berkata, "Jika Allah mengaruniakanku harta, maka aku
akan menunaikannya kepada yang berhak!, Allah lalu

53 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir e873), Al Haitsami dalam
Majma' Az-Zmta'id Ql3l), Al Baihaqi dalam Asy-Syt'ab (4t79), ia berkata,
'sanad hadits ini perlu diteliti kembali." Al Baghawi dalam Mo'alim At-Taruil
(3/84, 85), dalam sanad-nya terdapat Ma,an bin Rifa,atr.
Ibnu Hajar berkata tentang hadits tersebu! "Ini laslupakan layyinut hadits (yang
ditulis haditsnya tapi tidak layak untuk dijadikan hujjah, karena tidak cukup
luat -Ed), dan hadits ini memuat banyakke-mursal-an.,,
Ibnu Ma'in berkata, 'Hadits ini hanya layak ditulis, tetapi tidak bisa dijadikan
hujiah, karena hadits ini dha'if,' Tahdzib At-Tahdzib (l2oz) dalam riwiyatnya
terdapat Ali bin Yazid, perawi yang dianggap dha'if oleh Ibnu Hajar. edz-
Dzahabi berkata" "Mayoritas ulnma menganggapnya dha'if,, tetapi tidak
menganggapnya m atruk,"
Ada pula yang mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat banyak angan-
angan dan kemungkaran. Tahdzib At-Tahdzib Ql3g?).
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mengaruniakannya harta, dan ia melakukan dengan harta
tersebut apa yang kalian dengar (yaitu ia menjadi kikir -Ed).

Ia berkat4 tentang firman-Ny L .*,tE -^L5, o, Ailt-li,E
4 frA- ri. Jt aii,t6:6t -,;j;ft @ o*j 5; i$;
@ 6i )*\;'tL (J._: ik:v'fr|\rifi ,{uoro setetah
Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-
Nya, merela kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan
mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi
(kebenaran). Allah menimbulkan kcmutrafikan pada tuti
merela sampai kepada waku mereka menemui Allah, karena
mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah
merelra ibarkan kepada-Nya, dan juga korena mereka selalu
berdusta." Ayat ini menjelaskan kepada kita batrwa Nabi
SAW menceritakan (tentang perbuatan umat Musa AS),
"Tatkala Musa AS membawa Taurat kepado bani Israil,
mereka berlrata,'sesunggulmya (aturoraturan) Taurat itu
terlalu barryak, sampai-sampai tidak pernah ada cela bagi
kami (untuk kehidupan dunia kamr), maka mintalah kepada

Tuhonmu untuk kami perintah yang mencahtp semua
perintah-Nya, Wilg dapat kami laksanakan, sehingga kami
bisa beristirohot darinya untuk merrcari kchidupan kami'.
Musa lalu berkata, 'Wahai kaumht, pelan-pelan, ini odalah
kitab Allah, calnya AIIah, dan kesucian Allah'. Kemudian
mereks kcmbali memintanya, dan Musa tetap menjowab

dengan janaban yang sama." Beliau mengulanginya

sebanyak tiga kali.

Beliau berkata lagi, "Kemudian Allah mewalryrkan kepada

IuIuso, 'Apa yang dikatakon oleh homba-hamba-Ku'? Musa
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menjawab, 'Wahai Tuhanht, mereka berkata begini dan

begin'. Allah lalu berfirman, 'Aht memerintahkan merekn

tiga hal, jika mereka memelihoranya maka Afu akan
memasuklran mereka ke dolam surga, yaitu (I) hendatorya

merelra menyempurnakan pembagian warisan dan jangan
bersikap zhalim, (2) jangan melihat ke dalam rumah orang
sampai mereka diizinhan, dan (3) jangonlah memberi

makanan sampai mereka berwudhu sebagaimana mereka

berwudhu ketiko shalat'.

Kemudian Musa kembali kcpada kaumnya dengan membawa
perintah tersebut. Mereka pm gembira mendengar berita
tersebut dan menyangko dapat melalcsanakannya. Demi
Allah, hanya sekelompok orang yang dapat
melalrsanakannya sampai mereka berbuat dosa. Kemudian
Allah memutuskan masalah mereka."

Setelah Nabiyullah menceritakan peristiwa tentang bani
Israil, beliau bersabd4 "Peliharalah enom perknra,. niscrya
aht menjarnin knlian dengan surga." Mereka lalu bertany4

"Apa itu watrai Rasulullatr?' Beliau bersabd4 "Apabila
lcalian berbicara, jangan berdusta. Jika kalian berjanji,
jangan mengingkarinya. Jika kalian diberi amanah, jangan
mengkhianatinya. Jagalah mata, tangan, dan kemaluan

kalian; jaga mata kalian dari berWtionat, tangan lcalian dari
mencuri, dan kemaluan katian dari berzina."54

As-suyuthi dalam Ad-Durr al Montsur (4D48), dan ia menyandarkannya
kepada Abu syailfi, dari Qatadah. Hadits in narfu'. Diriwayatkan oleh Malik
dalam kitab Al Mnvaththa' (A3) dan Ibnu Abdil Barr dalan At-Tamhid (s/79).
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17046. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, batrwa Nabi SAW
bersabda, "Tiga hal yang jika ada pada diri seseorang maka

ia orong munafik, walaupun ia puasa, shalat, dan

menyangka dirinya muslim, yaitu: jika berbicara ia bohong,
jilro diberi amanah ia berkhianat, dan jika berjanji . ia
ingkari. "ss

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna ayat itu tertuju
kepada dua orang, yaitu Tsa'labah dan Mu'tab bin eusyair. pendapat

ini diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17047. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kalrri dari Ishak, dari Amr bin U-baid,

dari Al Hasan, tentang firman-Nya, -{'ifr 34i # fil,
-r;i, e$("Dan di antara mereka ada orang yang'telah

berilqar kepada Allah, 'sesungguhnya jifu Allah
memberiknn sebagian korunia-Nya kepada Kami'." Orang
yang berjanji kepada Allah adalah Tsa'labatr bin Hathib dan

Mu'tab bin Qusyair. Keduanya berasal dari bani Amr bin
Auf.56

17048. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, l*K{'ifr 3# fi fi$
415t U "Dan di antara mereka ada orang yang'telah

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (21536) dan AI Baihaqi dalam ls-
Sunot
Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabawiltyah (41196) dan Ibnu Athiyyah dalam
Al Muhmrs Al Wajiz(3161).

55

56
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beribar lcepada Allah, 'Sesungguhrrya jil(a Allah
memberikan sebagian karunia-Nya kepada Kami'," ia

berkata, "Mereka adalah dua orang yang keluar dari tempat

duduk yang berdesak-desakkan dan berkata, 'Demi Allah,
jika Allah menganugeratrkan karni rezeki, maka kami akan

bersedekah'. Namun tatkala Allah memberikan mereka

rezeki, mereka bersikap bakhil.'s 7

17049. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, lfrK{';if 34i ii fi$O-

.al,;i g. "Dan di antara mereka ada orang yang telah

berilrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jil(a Allah
memberikan sebagian karunia-Nya kepada Kami'. " Mereka

adalatr dua orang yang keluar dari tempat duduk yang

berdesak-desakkan dan berkata, *Demi Allah, jika Allatr
menganugerahkan kami rezeki maka kami akan bersedekah."

Namun tatkala Allah memberikan mereka rezeki, ternyata

mereka bersikap bakhil, maka Allah menimpakan

kemunafikan dalam hati mereka karena mengingkari janji

mereka kepada Allah, ketika mereka berkat4 *Kami benar-

benar akan bersedekah." Padahal mereka tidak

melalarkannya.58

17050. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

5? Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611847).5t Taklrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

-@
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menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujahid, dengan redaksi yang serupa.

17051. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4
tentang firman Altah, -1#t Ufi($-$ s,ii i; a;
"Dan di antara mereka ada orang yang telah berilqar
lrepada Allah, 'sesungguhnya jil@ Allah memberikon

sebagian knrunia-Nya kcpada Kami'," ia berkata, "Mereka
adalah orang-orang munafik. Tatkala mereka diberikan
karunia rezeki, mereka justru bersikap bakhil. Oleh karena

itu, Allah menimpakan kemunafikan di hati mereka sampai

hari mereka bertemu dengan-Nya. Tiada tobat, arnpunan, dan

maaf bagi mereka, sebagaimanaytrtg menimpa iblis ketika
Allah tidak menerima tobatrya."se

Abu Ja'far berkata: Ayat ini merupakan penjetasan Allatr
SWT tentans orans-orang mmafik, y^i*-4i_!L-fT$ Ogq'#X6j&lj,u g) itr,u, -&tL;;fi-q'Kfi;r* Attah
menimbullrnn kemunafikon pado hai mereka sampai kcpada waWu

merela menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap
Allah apa yang telah mereka ilvarkan kepada-Nya dan juga karena
merelra s elalu berdusta. "

Hal senada juga diungkapkan oleh sebagian sahabat dan

tabi'in, serta hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW.

Hal ini dipertegas oleh riwayat berikut ini:

17052. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Muawiyah dari Al A'masy, dari Imarah, dari Abdun"ahman

se Lihat maknanya menurut Said bin Manshur dalam sunanny a (5/260).
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bin Yazid, ia berkata: Abdullah berkata, "Orang munafik

dikenal melalui tiga perkar4 yaitu: jika ia berbicara maka ia

dusta, jika berjanji maka ia ingkar, dan jil<a membuat

persehrjuan maka ia berkhianat."

Allah lalu menurunkan pembenaran (penguat) sifat-sifat

munafik pada kitab-Nya, ufr( -rJ'irt 'r4i # #
4lU, 6p ,iir;-t1i6@D 'i$;A1r"if$"{;6 :r#t
,i. JL efi a6:6, 

-,#fr 
@ 6A; 6; t$i 4rW

@O5.&li,t4\:i;i)3;'ti'ifr1;i1YiTitr-"Dandt
antara mereka ada orang yang telah berilqar kcpada Allah,

'sesungguhnya j ika Allah memberikan s ebagian karunia-Nya

lrepada kami, pastilah kami aknn bersedekah dan pastilah

lami termasuk orang-orang yang shalih'. Makn setelah Allah

memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya,

mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka

memanglah orang-orang yang selalu membelaknngi

(kcbenaran). Malca Allah menimbulkan kcmunafikan pada

hati mereka sarnpai kcpada wahu mereka menemui Allah,

lrarena merekn telah memungHri terhadap Allah apa yang

telah mereka ilrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka

selalu berdusta."6o

17053. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaktl ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari As-Samalq

dari Shabih bin Abdullah bin Umair, dari Abdullah bin Amr,

ia berkata, "Tiga hal yang jil<a ada pada diri seseorang maka

50 Diriwayatkan oleh lbnu Abu Syaibah dalam mushannafuya (61124) dm Ibnu
Abu Hatim dalam taftirnya (6nMq.
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ia adalah orang munafik, yaitu: jika berbicara maka ia dusta,

jika berjanji maka ia ingkar, dan jika ia diberi amanah ia

berkhianat."

Ia berkata, "Kemudian ia membacakan ayat ini,3{-"ii,iL3
'd$i t'"iA3 "L{jg 4#, ufi( .4'ii'ol" ai

antora mereka ada orang yang telah beribar lrepada Allah,
"Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian ksrunia-

Nya kcpada kfrni, pastilah kami akan bersedekah dan

pastilah tromi terruauk orang-orang yang shalilt"6r

17054. Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubah

menceritakan kepada kami dari As-Samalq ia berkata: Aku
mendengar Shabih bin AMullah At Abasi berkata: Aku
bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang orang-orang

munafilq kemudian ia menyebutkan seperti redaksi hadits

tadi.

17055. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Hisyam Al Maf;hzumi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdut U/ahid bn Ziyad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi
berkata: Aku mendengar bahwa omng-orang munalik itu
dapat diketahui melalui tiga hal, yaitu: berbohong, ingkar,

dan khianat. Kemudian alor mencari dalilnya dalam

6r Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam mushannahya(6t0a), As-suyuthi
dalan Ad:Durr Al !,Iqn*ur (4n47), terdapat sebuah atsr yang marfu'dengan
lafazh, UX $(d.:t rrr. ar'g,rLh*i dalam pembahasan i**g al washaya

QT4g),Muslini'tldam Al Iman(107), Ahmad dalam musnadnya Qt357),dan Al
Baihaqi dalam lsJzn an (6185).
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kitabullah, namun aku tidak mendapatkannya. Lalu aku
mendapatkarulya pada dua tempat dalam Al eur'an, J;4
@',yt;iti i "6K3 "iii51 4#t 4xLas :a' ;'G'#\ @<'iF $'$$4;W- -ryb 6p--!*r;'ffi
k-V.}F, v''61 W -q';ir_ ;. Jt X-fi ,t 6ti
@ 6ilKi "Dan di antara mereka ada orang'jang tetah
beribar kepada Allah, 'sesungguhnya jifu Allah
memberilran sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah
kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-
orang yang shalih'. Maka setelah Allah memberikan kepada
mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kilcir dengan
lcarunia rtu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-
orang yang selalu membelokangi (kcbenaran). Maka Allah
menimbullran kemunafikan pada hati mereka sampai kepada
waldu mereka menemui Allah, karena mereka telah
memungWri terhadap Allah apa yang telah merelca ilvarkan
kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.,'

Juga firman-Nya, )q'1, ,6.i:,j ,>.i#i [" 'il:,ii ci* ut

@ y; eful#i;-i$i:wa'biilv$j {6ft
"Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada
langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan
untuk memihtl amanat itu dan rnereka khawatir akan
menglrhianatinya, dan dipihtllah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.,,
(Qs. Al Aluaab 133): 72)@

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Moilsur @1248), dan ia menyandarkannya
kgpud" Abu Syaikh dan Al Kharaithi, dalam pembahasan tentang makarim al
akhlah dari Muhanrmad bin Ka'ab Al Qurazhi.
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17056. Al Qasim bin Bisyr bin Ma'ruf menceritakan kepadaku, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Al Muharram menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Al Hasan berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Tiga hal yang jika terdapat pado diri seseorang maka ia
orang rnunafik, walaupun ia shslat, puasa, dan menyangka

dirinya muslim, yaitu: jilm berbicara ia berdusta, jika
berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berWianat."

Aku lalu bertanya kepada Al Hasan, 'Wahai Abu Sa'id,

andaikan aku memiliki utang kepada seseorang, kemudian ia

menemuiku dan memintaku melunasinya, sedangkan aku

tidak memiliki uan& lalu aku khawatir kalau-kalau ia
menahanku dan membinasakanku, kemudian aku berjanji

kepadanya akan melunasinya pada pumama berikutnya,

sedangkan aku belum bisa melunasiny4 maka apakatr aku

termasuk orang munafik?" Ia menjawab, "Demikianlatr yang

diutarakan dalam hadits tersebut."

Kemudian ia menceritakan dari Abdullah bin Amr, bahwa

tatkala ayahnya menghadapi sakaratul maut, ia berkata"

'T.likahkan fulan, sesungguhnya aku berjanji untuk

menikahkannya, agar aku tidak bertemu Allah dengan ketiga

sifat munafik."

Ia berkatq *Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Sa'id,

apakah tiga orang bisa menjadi mrurafik dan tiga orang juga

bisa menjadi mukmin'? Ia menjawab, 'Demikianlah yang

tertera di dalam hadits'."

Ia berkata lagr, "Suatu ketika aku melaksanakan haji dan

bertemu dengan Atha bin Abu Raball maka aku
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memberitahukannya tentang hadits yang aku dengar dari A1

Hasan dan apa yang aku katakan kepadanya" serta yang ia
katakan kepadaku. Ia lalu berkat4 'Aku menganggap lemah

pendapat yang engkau katakan. Ia memberitahukan kepadaku

tentang saudara-saudara Yusuf, Bukankah mereka telatr

berjanji kepada ayah mereka dan mereka mengingkarinya,

mereka berbicara kepadanya dan mereka mendustakannya,

mereka diberi arnanah namun mereka mengkhianatinya,

apakah merka termasuk orang-orang munafik? bukankah
ayatr dan kakek mereka adalah Nabi?' ia berkata, eer{ku

berkata kepada Atha, 'Wahai Abu Muhammad ceritakan
kepadaktr sifat nifak dan asal hadits fuIi'lu, ia menjawab.

'Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku, batrwa

Rasulullah SAW bersabda tentang hadits ini khusus kepada

orang-orang munafi.k yang berbicara kepada Nabi dan

berdusta kepadanya, mereka diamanatrkan untuk menyimpan

rahasia namun mereka mengkhianatinya dan mereka berjanji
keluar berperang bersama nabi, namun mereka

mengingkarinya." Ia berkata, "Tatkala Abu Suftan keluar

dari Makkah, Jibril mendatangi Nabi SAW dan berkata,

"Sesungguhnya Abu Sufuan berada di tempat ini dan itu."
Kemudian Nabi SAW berkata kepada Satrabat-satrabatnyq

"Sesungguhnya Abu Su&an berada di tempat ini dan itu,
maka pergilatr untuk menyergapnya dan ratrasiakanlah hal
ini." l3 berkata lagi, kemudian seorang munafik menulis surat

kepadanya batrwa Muharnmad berkeinginan menangkap

kalian. Maka hendaklah kalian berhati-hati." Lalu turunlah

firman Allah, -Yj,?) SilS ':ti l:,;, i tfiil, 'u-ii q"U

@ 5Ii 'e'V !6+fr "Hai orani-orons yans beriman,
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janganlah lramu mengWtianati Allah dan Rasul (Muhammod)

dan (iuga) janganlah lannu mengkhianati omanat-amanat

yang dipercayalcan kepadamu, sedang kamu Mengetahui."

(Qs.Al Anfaal l8l:27)

Dan menurunkan ayat yang berkaitan dengan orang-orang

munafik, '";*$tr 4#, efi('4'ifr '^& # #
fii$j'.xE- - rt, u,ia;W@'*$ni"iW3
Y;Stt ifr,Q ilfi_ ri_ JL -re$ A6!6t 

-#1 
@ <');

@O;tlj,Uqltgt"Dan di antara mereka ada

orang yang telah beribar kcpada Allah: 'Sestmgguhnya jika

Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami,

pastilah lrami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk

orang-orang yang shalih Maka setelah Allah memberikan

kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir

dengan karunia rtu, dan berpaling, dan merela memanglah

orang-orang yang selalu membelakongi (kcbenaran). Maka

Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai

kcpada wahu mereka menemui Allah, karena merelra telah

memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ibmkan

lrepada-Nya dan juga knrena mereka selalu berdusta. " (Qs.

At-Taubatr [9J:75-77)

Jika engkau bertemu Al Hasan, sampaikan salarnku

kepadanya dan beritatrukan kepadanya tentang asal hadits ini,

yaitu apa yang aku katakan kepadamu." Ia berkata lagi,

ketika aku bertemu Al Hasan, aku berkata kepadanya,

"Wahai Abu Said, Saudaramu Atha menyampaikan salarn

kepadamu, kemudian aku memberitatrukannya tentang asal

muasal hadits yang ia ceritakan dan ia katakan kepadaku."
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Lalu Al Hasan menarik tanganku dan mengangkatnya,

kemudian ia berkata, "Wahai penduduk Irak Betapa

lemahnya kalian sehingga kalian menjadi seperti ini? ia
mendengar hadits dariku dan tidak menerimanya sampai ia
mencari asal usulnya, sungguh benar apa yang dikatakan

Atha! demikianlatr hadits itu dan ia hanya berlaku kepada

orang-oran g munafik. "53

17057. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

memberitatrukan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabd4 "Tiga hal yang jila terdapat

pada diri seseorang, walaupun ia shalat, Iruasa, dan

mengaht muslim, maka ia adolah orang munafik." Lalu
ditanyakan kepada beliau, "Apa itu wahai Rasulullatr?" Nabi

SAW menjawab, "Jika berbicara ia bohong, jika berjanji ia
mengingkari, dan jika diberi amanah ia berWtianat.';&

17058. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubasyir
menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Hanrn bin
Riyab, dari Abdullah bin fuff bin Wa'il, bahwa tatkala ia
sakaraful maut, ia berkata, "Sesungguhnya fulan melamar

anak perempuankq dan aku mengatakan perkataan yang

serupa dengan janji kepadanya. Demi Allah, aku tidak mau

bertemu Allatr dengan ketiga sifat munafik, maka

persaksikanlah bahwa aku telah menikahkannya! "65

63 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya Q/536) dan Al Baghawi dalam
Sywh As-Sunnah 0m).

i- Ibnu Athiyyah dalamAl Muhtrar Al Vajiz (3t62).o) Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam I t Kanil /i Adh-Dhu'afa' (61143).

-
-{-!3-l
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Sekelompok orang berkata, "Perjanjian yang dilakukan orang
munafik kepada Allah adalatr sesuatu yang mereka niatkan di dalarn
diri mereka, rulmun mereka tidak akan mengatakannya.,, pendapat ini
diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17059. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kalni, ia berkata: Aku mendengar

Mukurma bin Sulaiman At-Taimi berkata, "Suatu ketika aku
berlayar dengan kapal, lalu kami ditimpa angin kencang,

maka orang-oftlrlg bemadzar (dengan masing,
masing). Aku bemadzar untuk tidak menceritakannya. Ketika
aku sarnpai di Bashrah, aku bertanya kepada Abu Sulaiman,

lalu ia berkata kepadaku, 'Wahai Anakku, janganlatr

membicarakannya'.'66

17060. Mu'tamar berkata: Kahmas menceritakan kepada kami dari
Sa'id bin Tsabit, ia berkat4 tentang firman Allah, # f44'ifr SjS "Dan di antara mereka ada orang yang'telah
beribar kepada Allah,'i ia berkata, "sesungguhnya maksud

ayat ini adalah sesuatu yang mereka niatkan di dalam hati

mereka dan tidak membicarakannya. Tidakkah kalian
mendengar fin1an-Ny\ ;fb ?J6- 61 <r1W )1
@ yiiii{li'ii (r\1 WiS 'ridaktah meretra tahu

bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisilan mereka,

dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yong gaib'.,,
(Qs. At-Taubatr [9]: 78)67

occ

6 Lthat At-Tomhid karyalbnu Abdil Bar (l l/194).67 Abu Hayyan dalam Al Batv Al Mthirt 6t466\.
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@ylii
" T iilaklah mer el<a talw b ahw asany a Allah mengetalnfi

ralwsia darrbisil<an merel<a, dmbahwds$wa y'.J;ldh dmflt
mengetalwi segalo yong gaib.u

(Qs. At,Taubah [9]: 78)

Tarrwil firman Altan: "-i{r#3 ;3{U{4';1f $lW f\
'-1i5t )36 ii 6t Qidaktah mereka tahu bahwasanya Allah

mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwosanya Allah
amat mengetahui segala yang gaib)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman "Apakatr orang-orang

munafik yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya secara diano-diam

dan menampakkan keimanan mereka kepada keduanya dan orang-

orang beriman secara zhahir, tidak mengetahui bahwa Allah SWT

Maha Mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka,

yaitu kafir kepada-Nya dan Rasul-Nya.

o). zo 4 z ,,HF: "Dan bisikan mereka," ia berkata, "Juga bisikan

mereka tatkala mereka saling berbisik untuk menyerang Islam dan

kaum muslim."

Kemudian Allah menyebutkan tentang sesuatu yang tidak

pantas mereka sebutkan. Hendaknya mereka berhati-hati dengan

adzab Allah, sebab mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Ny4 serta

menghina Islam dan kaum muslim, sehingga mereka terperangah dari

hal itu dan bertobat darinya.
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-,;Psi {X 'if <3 "Dan bahwasanva Allah amat

mengetahui segala yang gaib." Ia berkata, "Tidakkah kamu

mengetahui bahwa Allah Maha Mengetatrui sesuatu yang gaib dari

apa yang didengar oleh makhluk-Nya, ditihat oleh matany4 dan

dirasakan oleh perasaanya, yaitu dari apa yang tersembunyi di dalam

hati mereka dan yang tidak mereka tampakkan secara zhahir? Oleh

karena itu, Allah melarang mereka mengkhianati pemimpin-peminpin

mereka dengan bersifat munafik dan dusta, serta melarang mereka

menyembunyikan apa yang ada dalam hati dan menampakkan hal

yang berbeda dengan keyakinannya"

cca

.- j-'w.Fi.e5-v#6t#6i1
'{"eac;i4 i'^i4'iil L1't47 65rt'* 13fi'

@g$$;'{i'trr{1{
" (Otang.ordrrg nwnafik ia) yaitu orang.or(mg yo,ttg

metrcela orarJg.orcmg nntlcmin yutg tr(,ntheri sedel<ah

ilmgart sul<mela dmr (mawela) orang.ordfig yangtidak

memperoleh(unatkdisedel<nhl<an)selatnsel<adm

l<e.sarrggupcrrrnyd, mal<fr orcmg'ordttg runflfik itu nenghhw

,rro"l*. Nldh dt<srr mertbalas 6(,rghinaarl rwrel<a itu, dmt

tmtuk'msela adzab Yorrrg Pedih"'

(Qs. At Taubah [9]: 79)
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Talrwil lirman Allahz';;2 5-*;f5 6)#- 6-i1
'5}6i;# )*$yi''4-{ 6-55=,*91 i'ut#S
'dJ lg'{t'AX (orang-orang munalik ituJ yaitu orang-orang

yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan

sukarela dan [mencelal orang-orung yang tidak memperoleh funtuk
disedekahkanJ selain sekadar kesanggupannya, maka orang-orang

munaJik itu menghina mereka- Allah akan mernbalas penghinaan

mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah kepada orang-

orang miskin dan membutuhkan, maka Aku tidak mewajibkan mereka

mengeluarkannya dari harta mereka. Mereka juga menuduh orang-

orang mukmin bahwa mereka bersedekah hanya unfuk riya, pamer,

dan tidak mengharapkan ridha-Ku. Mereka juga mencela orang-orang

yang tidak bisa bersedekatr kecuali sekadar kemampuannya, padatral

demikianlatr kemampuan mereka Balrkan mereka berkatq "Sungguh,

Allatr Maha Kaya daripada sedekah mereka'. Ini merupakan ejekan

mereka kepada orang-orang mukmin. "

Firman Allah,'&'ifr 'h1 'tra'bj# "Mala orang-orang

munafik itu menghina mereka. Allah akan mernbalas penghinaan

mereka itu." Telah kami jelaskan bagaimana Allah menghina orang

yang mengejek dan menghina Allah serta hamba-hamba-Nya pada

pembatrasan lainnya yang kiranya tidak terlalu penting kami untuk

mengulangi pembahasannya.

Finnan-Ny",7j $ff' rt "Don untuk mereka adzab yang

pedih," ia berkata, "Bagr mereka pada Hari Kiamat adzab Allah yang

pedih."
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Disebutkan bahwa ayat, 'ug$iae <p:j5"Yaitu orang-

orang yang mencela orang-orang mulonin," maksudnya adalatl

Abduratrman bin Auf, Ashim bin Adi Al Anshari, batrwa yang

dimaksud ayat,j3,i,.l1y ittti-S 65A "orang-orang yang tidak

memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekador kcsanggupanrUa, "

adalah Abu Uqail Al Arasyi, saudara bani Unaif. Pendapat ini

diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17061. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fi rman-Ny a,,-) t*+$i'u <r--:Ft 6tif- A-it
,*i$i "(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang

yang mencela orang-orang mulonin yang memberi sedekah,"

ia berkata, "Abdtrrahman bin Auf datang dengan membawa

empat puluh ons emas kepada Nabi SAW. Kemudian datang

seorang lelaki dengan membawa segantang makanan.

Beberapa orang munafik lalu berkata, 'Demi Allah, tidaklah

Abdurrahman datang membawa sedekahnya kecuali untuk

riya dan pamer'. Mereka juga berkata, 'Andaikan Allah dan

Rasul-Nya lebih kaya dari segantang makanan ini'.'6E

17062. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, pamanku menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari

ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman AllalL J.51
{ 6-lV,issstt,-}-itr I'itlt; .t3-a\1 -)'aAfi'u1,eifi'u6--#Ji6rAffi6rA
-)z--t-7.-r-^. -,

;'-^i|'J\ o:Q. " (orang-orang munafik itu) yaitu orang--}r{*
6t Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1850), Ibnu Hajar dalan Fath Al Bori

(8/331), Al Mawardi dalan an-Nulcat wa Al uyn (31385), dan Ibnu Katsir

dalam tafsimyaQDa$.

l
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orang yang mencela orang-orang mufuin yang memberi

sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang

tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar

kcsanggupamya." Pada suafir hari Rasulullatr SAW pergi

me,nemui orang-orang, kemudian beliau berseru di antara

kerumunan, "HendaHah kalian mengumpulkon sedekab

sedekah kalian" Mereka pun mengumpulkan sedekatr-

sedekah mereka Setelah itu datanglah orang terakhir yang

membawa kurmq ia berkata, 'Wahai Rasulullatr ini satu sfta'

kurma (untuk disedekahkan, yang menyebabkan) alo

begadang semalaman karena msmikul bejana yang berisi air,

sampai aku mendapatkan drta slu'lauma. Salah sattrnya aktr

simpan dan satunya lagr alu berikan kepadamu'. Rasulullah

SAW lalu memerintatrkannya rmtuk dikeluarkan sebagai

sedekah. Mendengar hal itu, beberapa orang me,ngejeknya

dengan berkat4 'Demi Allah, Allah dan Rasul-Nya lebih

kaya daripada ini. Tiada yang dapat diperbuat dengan satu

s}a'pe,nrberianmu'.

AMurrahrnan bin Auf -lelaki 
yang berasal dari suku

Qtnaisy dari bani 7afuah- berkata kepada Rasulullatl SAW,

'Apakah masih ada orang yang bersedekah'? Beliau

menjawab, 'Tidak 'Abdurrahman bin Auf kemudian berkata,

'sesungguhnya aku memiliki seratus ons emas rmtuk

disedekahkan.' Mendengar lttl, Umar bin Khaththab berkata

kepadanya" 'Apakatr engkau gtrla'? Ia menjawab, 'Aku tidak

gila'. 'Kalau begitu beritahu kami apa maksud perkataaamu

itu'? Ia menjawab, 'Y4 aku memiliki delapan ratus ribu

empat ratusnya aku pinjamkan (sedekahkan) untuk Tuhanku,

sedangkan empat ratus lainnya aku simpan untuk diriktr'.
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Rasululah SAW lalu mendoakannya' 'semoga Allatt

memberkatri apa yang engkau simpan dan apa yang engkau

sedekafukan.' Orang-orang mgnafik tidak suka mendengar hal

itu, maka mereka berkata 'Demi Allah, tidaklah

Abdurratrman bin Auf melakukannya kecuali untuk dipuji.'

Padatral, ia menyedekahkannya secara sukarela.

Setelah itu Allah menurunkan datihnya dan dalih oraqg

miskin yang bersedekah dengan satu sha'kurma, 6i1
.*i-gi --i 'a435i'u 6y:gt <rt#-'orang'

orang munafik itu) yaitu or(mg-orang yong mencela orong'

orang mubnin yang memberi sedekah'.'69

17063. Ibnu Waki me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

usamatr menceritakan kepada kami dari syibl, dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahid, tentang firman AllalL 6tfr6-fi
'4;4i'e 6--:2fJji1 " (orang-orang mmafik itu) yaitu

orang-orang yang mencela orang'orang mubnin," ia

berkata, ..Abdurrahman bin Auf datang dengan me,mbawa

sedekatr dari hartanya sebanyak empat ribu dinar. Kerrudian

orang-orang munafik mencelanya dengan berkata 'Ia

melalnrkannya untuk riya dan pamer'-"

j3i4 Sy ittl$ $ " oroog-orang vang tidak memperoleh

(untuk disedekahkan) selain sekadar kzsottggupannya," ia

berkata "seorang lelaki Anshar bersedekah dengan satu sfta'

kurma, dan ia tidak memiliki harta selain itu' Ia

membawanya kepada Rasululah sAw. orang-orang munafik

6e Ib,nu Katsir dalamtafsinrya (7D48,249).



T$sitAh:Ihafui

pun mencelanya dengan berkata, 'Allah Maha Kaya daripada

satu s&a' (kurma) irrir. '70

17064. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lomi dari Ibnu Najih, dari Mujatrid,
dengan redaksi yang serupa

17065. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, dengan redaksi yang serupa.

17066. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari QatadalU tentang firman Allah SWT,

'b*435i'* 6y#. 5 6r#- 4,5i "(orang-orang
munafik itu) yaitu orqng-orang yang mencela orang-orang
mulonin," ia berkata, "AMullah bin Auf menyerahkan

separuh hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allall
kemudian ornag-orang munafik mencelanya dengan berkata,

'Ia tidak melakukannya kecuali karena riya danpamer,. Lalu
seorang lelaki muslim yang fakir, yang bernama Habhab Abu
Uqail, menyerahkan sedekahnya, ia berkata, 'Wahai Nabi
Allah, aku begadang untuk mengangkut bejana air grrna

mendapatkan dua sho' htnna, satu sfta' aku ambil untuk
keluargaku, sedangkan satu sfta' lag aku sedekahkan,.

Orang-orang munafik lalu berkatq 'Demi Allah,
sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya lebih kaya daripada

kurma ini'.

n' Ibnu Kasirdalam tafsinrya QD4S daa24g).
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Kemudian turunlah ayat, 
/b) <r-*:fi 6t;6- OjI

'b-rA35i '(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang

yang menc ela orang-orang mulonin'. "7 
|

17067. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepadaku dari

Ma'mar, dari Ibnu Auf, bahwa ia mewajibkan dirinya untuk

bersedekah dengan hartany4 dan ia memiliki delapan ribu

dinar, kemudian ia menyedekahkan empat ribu dinar. Orang-

orang munafik lalu berkata, "Sesungguhnya Abdurrahman

bin Auf adalah orang yang sangat besar srfat riya-nya." Lalu

tunrnlah ayat, -b*+t351'e 6--:F. S 6t;(- 6j1
45"$1 --i "(orang-orang mttnafik itu) yaitu orang-

orang yqng mencela orang-orang mubnin yong memberi

sedelah"

Seorang lelaki memiliki dua sha'kurma, kemudian ia datang

membawa sr;tu sho'kuma untuk disedekahkan. Lalu orang-

orang mrmafik berkatq "Sunggull Allah Maha Kaya

daripada safu s/ra' kurma ini." Tampa}rrya orang-orang

munafik ingin memlitnahnya dan mengejeknya. Allatt

kemudian menurunkan firman-Nya, $y itt\.i i ,5\3
,dj t rl;'{, "AN';""i4'o;# }3;4 " ilon (menceta)

orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedelmhkon)

selain selcadar kcsangguponnya, maka orang-orang munafik

itu menghina merela. Allah akan membalas penghinaan

mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedift."72

?t Mujahid dalam tafsirnya Q:al. 273).
72 As-suyrthi dadatr.Ad-Dtrr Al Mor*ur(4D50).

-
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17068. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajiaj
bin Al Minhal AI Anmathi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Umar

bin Abu Salamah, dari ayahnya, batrwa Rasulullah SAW
bersabd4 "Bersedekahlah kalian, sesungguhnya aht hendok

mengutus pasukan!" AMullah bin Auf lalu berkata, "Wahai
Rasulullah, aku memiliki empat ribu dinar, dua ribu aku
pir{amkan (disedekalrkan) di jalan Allah, sedangkan dua ribu
lag untuk keluargaku." Rasulullah SAW lalu berkata,
"Semoga Allah memberkahimu dengan cpa yang engkou

berikan dan engkou sisipkan (untuk kcluargamn). " Seorang

lelaki Anshar kemudian berkata, *Aku memiliki dua sha'
kurma, satu sha' untuk Tuhanku dan satunya lagi untuk
keluargaku." Orang-orang munalik lalu mencelanya dan

berkat4 *Tidaklah Ibnu Auf bersedekatr melainkan hanya-

untuk dipuji.' Mereka juga berkat4 *Apakatr Allah tidak
lebih kaya dari satu sha'ini?'

Allah kemudian menurunkan firman-Ny a, 6)#_ 6-5,1
Sl""l,:rVS. <r$ii *s,xfi -_t_ -:>r+s{ti <r";ruS
,$ lt::; {r'd{i{'h1'fr.'$# 53i3. 

,,(orang-orang

munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang
mubnin yang memberi sedekah dengan sukarela don

(mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk

disedekahkan) s elain sekodar kesanggupannya, maka orang-

orang munofik itu menghina mereka. Allah akan membalas

penghinaan merekn itu, dan untuk mereka adzab yang
pedih."

-
E
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17069. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdurrahman bin

Sa'id menceritalon kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

memberitahukan kepada kami dari Ar-Rabi bin Anas, tentang

fimran AllalL '*bfi'u 4-:F. S 6t>(- Oi|
'*91 - ', "(orang'or(mg munafik fiu) yaitu orang'

orang yang mencela orumg-orang mubnin yang memberi

sedekah," ia berkata, "Ketika orang-orang ditimpa kesulitan

yang berat, Rasulullah SAW memerintahkan mereka unttrk

bersedekah. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf
dengan membawa empat ratus ons. Rasululah SAW pun

berdoa, 'Ya Allah, berkahtlah apa yang disedekohkannya dan

apa yang disisipkonnya'. Setelah itu orang-orang munafik

berkat4 'Abdurrahman tidak melakukan hal tersebut kecuali

untuk riya dan pamer'. Kemudian datanglah seorang lelaki

dengan membawa safu slu' kurma' ia berkata 'Wahai

Rasulullah, aku mendapatkan hasil kerjaku sebanyak dua

sha',.lalaaku sisipkan salt sha' untuk keluargakq sedangkan

(satu sfta' aku) bawa sekarang ini unttrk disedekahkan''

Orang-orang munafik lalu berkomentar,'Sesmgguhnya

Allah Maha IGya daripada 5p1tv sha'ini'. Kemudian tunrnlah

;;,fi,,e,:i :*',b'$;; )'*Jy i,i4s oiiS
'$*l 

;Dan 
1m"ncelo1 orrng-rrorg yang tidak memperoleh

(untuk disedekahkon) selain sekadar kcsanggupanrqp, maka

orang-orang munafik itu menghina mereks- Allah alcan

membalas penghinaan mereka itu, don untuk merelra adzab

yangqrcdih"'.7j

73 Diriwayarkan oleh Al Haitsami daln, Majma' Az-fuwaid (71160) dan Ibnu

Hajar dalam Fah Al Boi (tR32).
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17070. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ishak, tentang firman Allah,
,*1:LII -J'br$:$,u 6*:g_ J 6r;6_65i
"Orang-orang munafik rtu) yaitu orang-orang yang mencela
orang-orong mulonin yang memberi sedekah, " batrwa orang-
orang mukmin yang memberi sedekatr secara sukarela adalatr

Abdurratrman bin Auf, ia bersedekah dengan empat ribu
dinar, dan Ashim bin Adi saudara bani Al Ajlan. Hal itu
dilakukan karena Rasulullatr SAW menyukai perbuatan

bersedekah dan mengajak orang-orang untuk bersedekatr.

Abdurrahman bin Auf lalu bangkit dan bersedekah dengan
empat ribu dirham, sedangkan Ashim bin Adi bersedekah
dengan seratus ons kurma. Orang-orang munafik lalu
mencela mereka berdua dengan berkata ..Apa yang

dilakukan itu hanyalah untuk dipuji.,, Adapun orang yang

bersedekah dengan sekadar kesanggupannya adalah Abu
Uqail, saudara bani Unaif Al Arasyi, sekutu bani Amr bin
Auf, ia datang dengan membawa satts. sha' kurma Ia
melakukan hal itu semata-mata untuk bersedekah. Orang-
orang munafik lalu menertawakannya dan berkata,

"Sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada satu. sha, milik
Abu Uqail inlt;t74

17071. Muhammad bin AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu An-Nu'man Al Hikam bin Abdullatr
menceritakan kepada ftami, ia berkata: Syu,batr menceritakan

kepada kami dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari Abu
Mas'ud, ia berkata: Tatkala turun ayat tentang bersedekd

71 Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1851).

---€l
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kami dibebankan (untuk menunaikannya). -Abu 
Nu'man

berkata, kami melaksanakan-. Kemudian datanglatr seorang

lelaki yang bersedekah dengan hartanya yang banyak. Lalu

datang seorang lelaki yang bersedekah dengan sat:u sha'

kunna. Melihat hal itu, orang-orang munafik berkata,

"sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada safii sha' ini"'

setelah itu turudah ayat, ';s2 6-;!If 6t;(- 6"5i
,*i-Xfi j'J*45 "(orang-orang munafik itu) yaitu

orang-orang yang mencela orang-orang mubnin yang

memberi sedeknh."75

17072. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Hubab menceritakan kepada kami dari Musa bin ubaidah, ia

berkata: Khalid bin Yasar rnenceritakan kepadaku dari Ibnu

Abu Uqail, dari ayahnya, ia berkata: Aku bekerja memikul

bejana di pundakktr untuk mendapatkan dva sha'kurma,

kemudian aktr sisipkan safir s}a'untuk keluargaku yang kira-

kira cukup buat mereka, dan aku datang membawa satu slra'

lr:trnrra lairurya, agar akg bisabt+aqorub kepada Rasulullatl

SAW. Kemudian aku mendatangi Rasulullah dan

memberitatrukannya. Beliau lalu berkata "Keluarkanlah ia

untuk sedekah." Mendengar hal ifu, orang-orang munafik

mengejek dan menghinanya dengan berkata, "Sungguh,

Allah Maha Yxaya daripada sedekah orang miskin ini."

Kemudian ffiunlah ayat, ',32 5y;L5 6t;6- <)ii
4i3\\ ,--t-'bt44i "lorarg-orang munafik itu) vaitu

7s Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabavtlyah (41 196)'



orang-orang yang mencela orang-orong

memberi sedekah."76

TafsbAth:Ihabai

mubnin yong

17073. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Jariri
memberitatrukan kepada kami dari Abu Salil, ia berkata: Aku
melihat seorang lelaki di halaman dan ia berkata, ayahku atau

pamanku menceritakan kepadaku" ia berkata: Aku
menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, "Bmangsiapa

bersedekah pada hari ini, maka aht akan

mempersaksikannya di hadapan Allah pada Hari Kiamat."

Ia mengisahkan lagi, sedangkan pada saat itu aku memiliki
ikat kepala, kemudian aku melepaskannya satu atau dua baju
untuk bersedekatr dengannya. Kemudian tampaklah aku

seperti orang lain biasanyq lalu aku membalut lagi kepalaktr,

ia mengisalrkan, setelah itu datanglah seorang lelaki,
sepengetatruan aku tidak ada orang Baqi' lebih pendek

tidak terlalu hitaur dan tidak terlalu kecokelatan

kedua matanya, ia menuntun unta yang aku perhatikan tidak
ada yang lebih baik dari untanya dan lebih indah, ia berkata,

Apakah ini sedekatr u/ahai Rasulullah?, beliau menjawab,

"Ya!" ia berkata, 'Ambillah unta ini, kernudian ia
memberikan tali yang mengikat pada hidung atau tali
kekangnya,' ia mengisahkan lagi, lalu seoraog lelaki yang

sedang duduk mengejeknyq ia berkata, 'Demi Allatr!
Sesungguhnya ia bersedekah dengannya dan ia lebih baik
darinya!' kemudian Rasulullah SAW menatapnya dan

76 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrmi d^lam Al Kabir @t52) dan Al 116i1ssi dalam
Majma' Az-Zawa' id Q 133).
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berkata, 'Akan tetapi ia lebih baik darimu dan darinya'."

Beliau mengulanginYa tiga ka[.77

1,7074. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan

kepadaku dari Ibnu syihab, ia berkata: Abdunahman bin

Abdullah bin Ka,ab bin Malik mengabarkan kepadaku, ia

berkata ..orang yang bersedekatr dengan satu sfta'kurma,

kemudian diejek oleh orang-orang munafik, adalatr Abu

Khaitsamah Al Anshari-"7t

17075. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Muhammad

bin Raja Abu Sahl Al Abadani menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amir bin Yasaf Al Yamami menceritakan kepada

kami dari Yahya bin Abu Katsil Al Yamami, ia berkata,

..Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa empat ratus

ribu dirham kepada Rasulullah sAw, ia berkata, 'wahai
1 

Rasulullafu, aku memiliki harta sebanyak delapan ratus ribg,

dan aku membawakannya kepadamu sebesar empat ratus

ribu maka gunakanlah di jatan Allah. Aku menyrsipkan

empat ratus ribu lainnya trnttrk keluargakg.' Rasulullah sAw

laluberkata',semogaAllahmemberkohimudenganapayang

engkau sedekahkan dan apa yang engkau sisiplran'. Setelalt

itu datang seorang lelaki lain, ia berkata, 'wahai Rasulullah,

akutidursampailarutmalamkarenabekerjamengangkutair

unfukmendapatkanupahduasfta,.Safusha,akltinggal
untukkeluargaku,dansatunyalagtakubawakepadamu'

As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4D53), ia le-nyandarkan
p"J#v"t*"v" kepada Abdullah bin Ahmad dalam Zawa'id Az-Zuhd, dari Abu

As-Salil.
Ibnu Athilryatr dalam At Muharrs Al Waiiz (3163)'
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maka gunakanlah di jalan Allah'. Beliau lalu berkat4
'Semoga Allah memberkahimu dengan apa yang engkau

sedekahkan dan apa yang engkau sisiplran'. Mendengar itu,
orang-orang munafik berkomentar, 'Demi Allah, tidaklatr
Abdurrahman bersedekatr hanya untuk dipuji, bahkan Allah
dan Rasul-Nya lebih kaya daripada satu sha' orang ini.'

Kemudian turunlah firman-Ny4 Or#_ O,ill
,*531 

-, 
-44.fi .u 5_*;Wr;lbrorg-orrng

munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang_orang
mukrnin yang memberi sedetrah!.Maksudnya adalah
Abd,rrahman bin Auf. sedangkan firman-Nya, 7 ;.5i3
33j3- $y itt$ 'Dengan sukarela dan (mencela) orang-

orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain
sekadar kesanggupannya,. Maksudnya adalah orang yang
bersedekatr dengan sata sha'.

+*'&'e'^l'#";e'b;j,-i ire:iiily i,rQ{ 65V
'l)'O"rSo, sukorela dan (mencela) orang-orang yang tidak

memperoleh (mtuk disedekahkan) selain sekador
Iresangguponnya, maka orang-orang munafik itu menghina' mereka. Allah akon membalas penghinaan mereka itu, dan
untuk mereka adzab yang pedih,.',7e

17076. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata: Ibnu
Abbas berkata: Rasulullah sAw memerintahkan kaum

7t' Diriwayatkan oleh Al Haitsami dalam Majma,Az-Zantaid (7132),Ibnu Hajar
dalam Fath Al Bsi (81332), Al Hindi dalam Karu Al Ummal 661r, a- af
Wahidi dalam As b ab An-Mai (Mt. t7 2).
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muslim untuk mengumpulkan sedekatrnya. Kemudian
Abdun:ahman bin Auf datang dengan membawa empat ribu
dinar, ia berkata, "Ini hartaku, aku meminjamkannya
(menyedekahkannya) kepada Allah. tinggal bagiku sisanya."

Selanjutnya Razulullah SAW mendoakannya, " semoga Allah
memberikan kcberkalun das aW yang engkou sedekahkan

dan apa yarrg engkou sisipkan." Orang-orang mrmafik lalu
berkomentar, 'Tidaklah ia menyedekahkannya hanya rmtuk

dipuji, dan tidaklah orang yang menyedekahkan satu sla'itu
hanya untuk dipuji pula Sesungguhnf Allah dan Rasul-Nya

lebih kaya daripada bamg yang disedekahkannya Apa yang

akan Allah latukm dengan satu sfta' yang tiada artinya

ini'?'a'

17077- Yrmus menceritaka keeada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kemi, ia berkda Ibnu Yazid b€ftat4
tentang firman-Allah, G O-*jS, <r;;- <)_5i
';'ij::* i'i4{ y i'i4\ <t-51;,*5:;t1 Jlr+gi
'f! $&'{t -A'A'#'fr " (ororg-ororg tnmafik iu)

yaitu.orang-orumg Wg mencela orang-orong mubnin yang

memberi sedekah dengot suksela dan (mencela) orang-

orang yang tidak memproleh (untuk disedekahkan) selain

selradar kcsanggupouya, maka orang-orong munafik itu
menghina mereko. Allah akant membalas penghinaon mereka

itu, dan untuk mereka adzab yang pedih " Ia berkata, *Nabi

SAW memerintahkan kaum muslim tmhrk bersedekah. Umar

bin Al Khaththab lalu bangkit, kemudian mengambil separuh

dari hartaku, dan membawa harta tersebut ia berkat4

As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur @f25D, ia meyandarkan
periwayatannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Abu Hatim.
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selanjutnya aku datang dengan membawa harta yang banyak.

Seorang munafik lalu berkomentax, 'Apakah engkau ingin

riya (ingin dilihat amal perbuatannya -Ed) wahai Umar'?
Umar menjawab, 'Y4 aku ingin Allah dan Rasul-Nya

melihatku, adapun dengan yang lain tidak.' Sementara itu,
seorang lelaki dari kalangan Anshar yang tidak memiliki apa-

apa' menyewakan tenaganya pada malam hari unfuk

mengangkut air di pundaknya demi dua sha', lalu ia
meninggalkan satu sha' untuk keluarganya dan datang

dengan membawa salu sha'lainnya (untuk disedekahkan).

Melihat hal itu, sebagian orang munafik berkata kepadanya,

'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya lebih kaya daripada

sat:u sha'milikmu'. Perkataan mereka ini diabadikan Allatr
dalam firman-Ny r"'bg.$i:u CyFS 6ri!- 6jI
iii4$yi,rril 65v gsrtI - 'r,i6*s-o,ong

munafik itu) yaitu orang-orang yang mencelo orang-orang
mubnin yang memberi sedekah dengan sularela dan
(mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk

di s ede lrahlan) s elain s ekadm kes anggupannya'. Maksudnya

adalatr tetaki Anshar. ,S lr:t; {t Wtifr 'il""'6"r't;#
'Malra orang-orong munafik itu menghina rnereka. Allah
alran membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka

adzab yang pedih'. '81

Kami telafr menjelaskan makna kata al-lamz dalam batrasa

Arab, yang dilengkapi dengan dalil-dalil pendukungnya

maupun qiro' at-nya, pada pembahasan sebelumnya.

8r Abu Hatim dalam tafsimya (6lls52).

G_l
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Adapun firman-Ny ", 6-*;;L5 "Yang memberi sedekah

dengan suknrela," berasal dari kata al mutathawwa'iin,yatg

huruf ra' digabungkan ke dalam htruf ffta" sehingga hunrf

tha.rryadi+asydid.|<art,sebagaimanacontohkalimat,
"l{aman yaththawwa' Hnirani. "82 Yaitlt yatathawwa''

Adapun kata aliaw, di kalangan Arab terdapat dua versi:

Pertama: Contohnya adalah, a'thaanii min juMihii dengan

men-dhammah-lan huruf jim-tya, dan ini merupakan

pendapat ahli Hijaz.

Kedua: waman iaffiihi. dengan mem-fatlnh-ka adalatt

pendapat penduduk Najd dan met-dhammah-kantya adalah

qira'at para ulama yang terke'muk4 sekaligus merupakan

peilihan kami berdasarkan ijma huiiah pada qiro'at tersebut.

sebaliknya para ulama yang berdalil dengan perkataan

.orang-orangArabyangberasaldariperawi-per'awisyairdan
atrli bahasa Arab, mereka menganggap cara membaca dengan

mem-fathah.|<Matanmen4hammah-kalbermaknasama
dan perbedaan itu hanyalah perbedaan bahasa saja

sebagaimana mereka berbeda dalam pengucapak kata Al

Waid dan' At Wuid, apakah dengan mem-fathah-kannya atau

men.dhammah.kanly,qyangberasaldarikataWajadtu.

17078. Diriwayatkan dari Asy-sya'bi tentang hat itu, Abu Kuraib

menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin MutI

menceritakankepadakamidarilsabinAlMughirah,dari

t2 t{amzah dan Al Kisa'i membacan ,a dengan hruuf ya' '\vamot yaththawwa'a" '

Lihart Huiiah Al Qira'at (l/l l8)'
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Asy-Sya'bi, ia berkat4"Al jaW berkaitan dengan pekerjaan,

sedangkan al juhdffiaitan dengn takaran."83

17079. Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafash

menceritakan kepada karni dari Isa bin AI Mughirah, dari

Sya'bi, dengan redaksi serupa.

17080. ...ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada karni dari Isa

bin Al Mughiratr, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, *Al jahd
berkaitan dengan pekerjaan, sedangkan al juhd berkaitan

dengan takaxan. "84

coc

't5_ ;sii'e { Z* bL{ }55 5 "{ ffi
tili e *i7 xii,.:ut;; 81 til.'- -rt[raf" 4N

@t+,*,
"Kamtt memolwrtlcan arnpunbagi mrr:el<a atau finf,kkdnvu

molwnl<mr an Wbagi muelra (adaldh sdnvt saia).

Kendmipm l<mw memolwnl<an ampun bagi muelra arit h
pul"hl<ali, narnm /.J;lah selrali-lcali dnf,k al<mt mqnbqi

affJpunefl lnp ada nr.q el,a. Y *g derrrikifrrr iat adalah l<ar ena

mrrrel<lrl<nfa lnpada AJ;lah dnrJRc,s.tl-Nyo- Dan y'.l;lah dnak
men$ed peanldluk kepadf, l<Mtn y olttg fasik.'

(Qs. At,Taubah [9]:80)

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UW (31385) dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (3/88), tanpa menyebutkan sanad dan lafaz.hnya.
Ibid

t3

tl
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Talnvil lirman Allah: 5 "),fr bl'J'JiFl J {;A
iA e ;*7 

^ii 
.:^t;; l;9 i'fu #,aS'#X'i 

"6- 
;iii'rr7

'4gi|I1Xomu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu

mohonkan ampun bagi mereka [adalah sama saiaJ. Kendatipun

kamu memohonkan ampun bagi mereka tujah puluh kali, namun

Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereku

Yang demikian itu adabh harena mereka halir kepada Allah dan

Rasul-Nyo. Dan Allah tidah memberi petuniuk kepada kaum yang

Iasik)

Abu J*far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad sAw, "Mintakanlah ampun kepada Allah untuk orang-

orang munafik yang disebutkan sifat-sifatnya dala6 ayat ini, atau

engkau tidak memohon amprm untuk mereka lantaran perbuatan

mereka"

Perkataan tersebut keluar dari konteks perintab, dan takwilnya

menjadi katimat berita, Sementara itu, maknanya adalah, jika engkau

memohonkan ampgnan untuk mereka wahai Muhammad, atau tidak

meminta ampunan untuk merek4 Allah tidak akan mengampuni

mereka

f"\ 'j5- {, i, '"t3 -{ };r1 ol "Kendatipun kamu

memohonlan ampun bagi merela tuiuh puluh kali, nomun Allah

selrali-lrali tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

Ia berkatq *Jika engkau minta agar dosa-dosa mereka

disembunyikan dengan memaa^fkan mereka atas perbuatan mereka dan

meninggalkan aib-aib mereka, maka Allah tidak akan

menyembunyikan dosa-dosa dan aib mereka. Bahkan tidak akan

memaafkan mereka karena perbuatan mereka. Mereka justru akan
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dan dibuka aibnya di depan para saksi pada Hari

Kiamat."

:rfii io\ w'- 'i;1, af, ,,yang demikian itu odotah

karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya," maksudnya

adalab demikianlatr perlakuan Allah kepada mereka, yaitu tidak
memaafkan dosa-dosa mereka, karena mereka kafir terhadap keesaan

Allah dan risalah Rasul-Nya.

-$;ilIifi e#{'iit3"Dan Allah tidak memberi petuniuk
lrepada lraum yang fasilc, " maksudnya adalah, demi Allah, tidak akan

bergabung iman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan bekas-bekas

kekufuran kepadanya, serta ketidakpatuhan dengan iman kepada Allatr
danRasul-Nya.

Diriwayatkan dari Rasulullatl SAW, bahwa ketika tunm ayat

ini, beliau bersabda, "Sungguh, aht akan tambah dalam memohon

amrynon untuk mereka sebanyak tujuh putuh luli." Beliau berharap

Allah mengamprrni mereka, kemudian turunlah ayat, l.-44L 7J'j"

i6J "+1 a'at {';i'1 }5_6'{F { t;ll'ajfu
At r.:tll "Samq saja bagi mereko, kamu mintakan amlrunan atau

tidak lamu mintakan atnpunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik" (Qs. Al
Munaafiquun [63]: 6)

17081. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubadah

bin Sulaiman menceritakan kepada karni dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahny4 bahwa AMutlah bin Ubay bin Salul

berkata kepada sahabat-satrabatnyq "Andaikan kalian

menginfakkan harta kalian kepada Muhammad dan sahabat-

sahabatnyq maka mereka akan berpaling darinya." Ia adalah

orang yang mengucapkan perkataan yang digambarkan
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dalam uvx,3:jil W:fil €;4 Ai$ \L-W 4
"sesungglthnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-

benar orang yang htat akan mengusir orang-orang yang

lemah daripadanya." (Qs.Al Munaafiquun [63]: 8)

Kemudian Allah menurunkan firman-Ny 
^, -tr I .4 ;7Jt

'{{fr '}5. ;6ir'# {;;:s bL{ "# "Kamu

rnemohonkan ampun bagi merela atau tidak kamu mohonkan

afnpun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu

memohonkan amlrun bagi mereka ruiuh puluh kali, namun

Altah sekali-knti tidak akan memberi amlrunan kepada

mereka-"

Nabi SAW bersaMa, "Sungguh, aku akan terus-menerus

meminta amryn untuk mereka sebanyak tuiuh ptluh kali' "

Allah talu mendrunkan firman-Nya lag, ;4b X;l'

6'i,s *({ i'f'oy'{, :i'1 3S- 6'{ # tr f aI ailU
'A44fri "Santa saia bagt mereka, ksmu mintakan

amlTunan atmt tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka.

sesungguhnya atlah tidak memberi petuniuk kepada orang-

orangyongfasik" (Qs-Al Munaafiquun [63]: 6)

Allah enggao mengampuni mereka.85

17082. Ibnu Hamid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Jarir menceritakan kepada katni dali

Mughirah, dari syibalq dari Asy syabi, ia berkata: AMultatt

85 As-suyuthi dalam Ad-Dm Al Mantsur (4D54), dan ia menyandarkan

periwayatannya kepada Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1854) dengan sanad'ny4

,"tapi il menyebuitan bagran,akhir_dari hadits ini diawal, "Kemudian Allatr

firman-Nya, 7 ;iJlt 'Kamu memohonkanr anpun bagi

mereka'."
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bin Abdullah bin Ubay bin Salul mendoakan jenazah

ayahnya, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "Siopa

engkau? " Ia menjawab, "Hubab bin Abdullatr bin Ubay bin

Salul." Nabi SAW lalu berkata kepadanya, "Engkau adalah

Abdullah bin Abdutlah bin Way bin Salul. Sesungguhnya Al
Hubab adalah syetan." Setelah itu Nabi SAW berkata,

"Sesungguhnya telah diwalryukan kepadaht,'Engkau
memohon ampunan untuk merela atau pun tidak dan

walaupun engkau meminta amrynan untuk mereka sebanyak

njuh puluh lwli, mako Allah tidak akan mengampuni

mereka'. Padahal, aht telah meminta ampunan untuk mereka

sebanyak tujuh puluh kali, tujuh puluh lali, dan njuh puluh

kali." Nabi SAW lalu mengafaninya, sedang beliau

berkeringat."s6

17083. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 'ri '# S ;;S uy

"Kendatipun lcamu memohonkan ampun bagi rnereka tujuh

puluh &a/i. " Nabi SAW bersabda, "Sungguh, aht akan

menambah meminta ampun untuk mereka sebanyak tujuh

puluh l(ali." Allah lalu mentrrunkan firman-Nya yang

menyebutkan balasan-Nya kepada orang munafik, 'Al'J5-;6

{ "No*un Allah sekali-kali tidok akon memberi amlrunan

kcpada mereka.." Sebagai bentuk penegasan.sT

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir QllO), Al Hindi dalam Kora
Al Ummal (45991), dan Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Auliya'(l/365).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 27 3).

86

n
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17084. Al Mutsanna menceritakan kepadalar, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang serupa

17085. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, dengan redaksi yang serupa.

17086. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

serupa.

17087. ...ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughiratt

memberitahukan kepada kami daxi Asy-Syabi, ia berkata,

"Tatkala Abdullah bin IJbay semakin parah penyakitny4

anaknya perg me,nemui Nabi SAW, lalu berkata,

'Sesunggtrhnya Ayahlar dalam keadaan sekarat, dan aku

ingin menyaksikan serta menshalatkannya'. Nabi SAW lalu

bertanya kepadanya 'Siapa namamu'? Ia menjawab, 'Al
Hubab bin AMullah'. Beliau berkata, "Nomamu adalah

Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Sesungguhnya Al Hubab

adalah nama syetan.- Nabi SAW lalu pergi bersamanya

sampai beliau menyaksikan sakaratul mautnya, lalu

mengenakannya kain kafan, sedangkan beliau berkeringa!

dan beliau menshalatinya. Beliau lalu ditanya, 'Apakah

engkau akan menshalatinyq padahal ia orang munafik'?

Beliau menjawab, 'sesungguhnya Allah berfirman" li56y
'{ N'rg- ;6ir'# { " K*rru memohonkan ampun bagi
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merekn atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka

(adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun

bagi merekn tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak

alran memberi ampunan kcpada merel(a". Sungguh, alru akan

meminta ampun untuknya sebanyak tujuh pulh kali, tujuh

puluh koli'." Hasyim berkata, tt{ku ragu beliau

mengulanginya untuk ketiga kali.'88

17088. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Arrah,',6- Jtii'#"'l'i,fr bI,# ?#S t { p
iili ouf ti'ii .7r:"; i'l 1-#'^ i+\,ty, 'iL xl
',&$fl"Kamu memohonkan ampun bagi mereka ata,u tidak

kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja).

Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi meretra tujuh

puluh kali, namun Allah sekali-kati tidak aknn memberi

ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena

merelra kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak

memberi petunjuk kepoda kaum yangfasik "

Tatkala turun ayat ini, Rasullatt SAW bersabda, uAht

mendengar Tuhanht me-rusklx ah-kan (meringanlmn) bagiht

dalam hal ini, malca demi Allah, aht akan terus-menerus

memohon ampun sebanyak tujuh puluh kali, agar Allah

mengampuni merekn " Allah lalu berfirman dengan sangat

murka sebagai jawaban atas perbuatan mereka, ;+{rTj;
(ifi ,s'-4{'iriL'iL ::'1 fi. Jp}Fr; { { ;il'ai*ir

tt Ibnu Katsir dalarn tafsirnya (7DSl).
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@ <a'*;S "Sama saia bagi mereka, kamu mintakan

amlrunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka-

Sesungguhnya Allah tidak memberi petuniuk kcpada orang-

orcmg yangfasik" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 6)te

17089. Bisyr rnenceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dad Qatadalu tentang firman AllalL 5 $'Pl'
'# Xt'A ;Eii'* { ;* ;,1 { },5 $ " Ko*u

memohonkan oryrun bagi mereka atau tidak komu mohonkan

amlntn bagi mereka (adalah samt saia). Kendatipm konu

memohonkan arnlrun bagi mereka niuh puluh kali, namun

Allah sekati-trali tidak akn memberi ampurum kepada

mereka." Nabi SAW bersabda 'Tuhanht telah memilihht,

maka aht aknt tents memolpnkan anryncm lmtuk merela

amrynan atau tidak kanu mintakan ampunan bagi mereko-

Sesungguhnya Allah tidak memberi pettniuk kcpada orang'

orang yangfasik" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 6)s

17090. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni

dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Tatkala turun ayat, ;;l
'4 N 'j5- ;6 i, '& '{ ;*::, "Kendatipun kamu

memohonkan amryn bagi mereka tuiuh puluh kali, namun

Atlah sekati'kali tidak akan memberi amlrun(m kcpada

Ee As-Suyuthi dalam Ad-Drr Al Mantsu @nsq-eo fUnu AOiyyaU dalam Al Mtthurs Al Waiiz QICA)dan Al Hindi dalam Karu Al
Ummal (4393).
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mereka." Nabi SAW berkat4 "4ku akan terus-menerus

(memohon) sebanyak tujuh puluhkali." Allah lalu berfirman,

$';d",t1$fr't *- J'A]# {'i ;i1 lifr L$L x;:"

@ Z*;r:iifli c4 "iama saia bagi mereka, kamu

mintalan ampunan atau tidak kamu mintolcan ampunan bagi

merelra. Sesungguhnya Allah tidak memberi petuniuk kcpada

orang-orang yang fasik" (Qs. Al Munaafiquun [63] : 6)er

coc

k 3( S "tt i-\br{ 1}6 ;i W A # ;{A
'brfri-\jq"(#

"Otang-orang yorng ditinggall<nrJ (ddak il<ut pqangl iau
m.(,raso gentbira dmgm tinggall<flnrlya mqel<a dibelol<ms

R4;nilutlah, ilmt. mereka tidak zulabeiihad dengmtlwrtn

dm iiwamerela pddo ialf,rJ Nlah dart nvcrel<abqlcata,

' J angariah kfrnuu b u angl<at (p rr S, b etp u artg) dalarn p dt16s

t4rik ini'. Katal<mtla1h, 'NiNf,/:alca Jahanam itulebih
sangat Fmas(rrya)', iil<a muela mutgetahui"'

(Qs. At Taubah [9]: 81)

Talrwil firman Allah: irt SrZ,ll+ e#.3;!'51?;
,.A+ 

3( S F +'W{ \}V,-;^i,W 4 $fr5 ;ivvry- 6Wf3

't G- 6 rlf3,iI )fr 31, e #,3;#\ G

er AMurrazzak dalam tafsirnya (21160).
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1ffi'-lj'( lY;ff (orans-orang yang ditingsatkan [tidak ihut
perangJ itu, merasa gembira dengan tinggalkannya mereka di
belokang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihod dengan horta
dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata, ,rlanganlah

kamu berangkat [pergi berperangJ dalam panas terik inl,
Katahanlah, uApi Neraka Jahanam itu lebih sangal panas[nyaJ,,,
j ika me re ha men geta h ui)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

tinggal dan tidak ikut perang merasa gembira dengan tinggalnya
mereka di belakang Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin untuk
berjihaa menghadapi musuh-Nya."

nfr );3 '31+ "Di betakang Rasululloh." Allah SWT
berfirrraq "Dengan duduk di rumah-rumah mereka meninggalkan
Rasulullah SAW."

Ia berkata lagi, "Berbeda dengan yang dilakukan oleh
Rasulullah SAW, walaupun beliau hanya duduk dan tinggal di nrmah.

Hal itu ditunjukkan dengan perintah beliau kepada mereka untuk
keluar berjihad memerangi musuh-musulrny4 namun mereka

menyalahi perintahnya dan hanya duduk serta tinggal di nrurah-rumah

mereka.tt

Firman-Nya, 31, bentuknya mashdar, yang berasal dari

latazh 6Y ';uF'Ai ({iJ'oyi ae. oleh karena iru, mashdar-nya

datang dalam bentuk taqir wazan i)tii sebagaimanapada contoh: diltt

lg airtr;- 7i andai L<ata masMar-nya berasal dari'iii, tentu qira'at-
nya menjadi tylt ',* ,"i,;a karena aqsftfla7 '& adalah Lii,
bukan Uy, akan tetapi ia'mas'hdaryang berasal dari lafalin',ig.

Jadi, dibaca, 41);t 31+ Ini merupakan qira'at para ulama

di beberapa daerah, dan menurut kami, qira'at inilah yang benar.
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Sebagian ulama menafsirkaonya dengan makna b t2:"j'.i;.
Pt y tn, ,)* *Setelah Rasulullah SAW.' Mereka Uriaii dengan

perkataan penyair berikut ini:e

rk, "# *, p, L;. tAK'6y'giSt'&
"Musim semi mendatangi mereka dari arah belakang bagaikan

seorang waniia yang menghamparkan pelepah htrma yang dirajut
untuk dijadikan t' fu . "e3

Syair ini sama maknanya dengan yang kami sebutkan, karena
mereka duduk dan tinggal setelahnya dengan menentang perintatrnya.

Sedangkanfi rman-Nv4'irtJ*i"a6rili;\lt1-9-irlfj
"Dan merelra tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada

jalan Allah," ia berkata, "Maksudny4 dalam agama Allatr yang

mensyariatkan hamba-hamba-Nya untuk menolong Agama Allah,
mereka lebih condong unttrk menolak dan lebih senang tinggal, tidur
di atas kasur, istiratrat dari kelelahan dan kesukaran, serta kikir untuk
menginfhkkan harta mereka guna ketaatan kepada Allah.

F A W { l}({ "tteretra berkata, 'Janganlah kamu

berangkat (pergt berperang) dalam panos terik ini'. " Hal itu karena

Nabi SAW meminta mereka untuk pergi berperang ke medan peftlng,
yaitu perang Tabuk, saat panas dalam suhu yang sangat terik. Orang-

orang munafik pun saling berkata satu sama lain, "Janganlatr kalian
pergr berperang dalam panas matahari yang sangat terik!" Allah lalu

Al Hilits bin Khalid bin Al Ash bin Histam bin Al Mughiratr bin Abdullah bin
ADr bin Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ya bin Ghalib.
Ihmya adalah Fatimah bin Abu Sa'id bin At Harits bin Hisyam. Lihat
biografinya p ada Al Aghan (3/308).
Bait ini terdapat pada Al Aghoni, dan riwayat yang ada di dal'mnya berbeda
dengan yang ada pada Q/333). Bait ini terdapat jugd pada Mojaz Al ettr'an
karya Abu {.Jbaidah (l/264) dnAl Balv Al Muhith (51474).
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berfinnan kepada Nabi Muharnmad SAW, ,'Katakan kepada mereka,
wahai Muhammad, Neraka Jahanam yang Allatr sediakan bagi orang
yang menentang perintatrmu dan mendurhakaimu, lebih panas

daripada panasnya saat itu, sedangkan kalian saling menganjurkan
untuk tidak ikut berperang."

Ia berkata, "Sesuatu yang lebih panas lebih hartrs diwaspadai

daripada siksaan yang lebih ringan darinya."

1rifr'-ljt$ " Ji ko me r e ka me n ge t ahui. " laberkata,,'Andaikan
ofturg-orang munafik mematrami bahwa Allah menasihatinya agar

mereka men-tadabburi kitab Allah. Akan tetapi, mereka tidak
memahami apa yang datang dari Allah, dan mereka senantiasa

waspada dari panas yang sedikit dan kesusahan yang lebih ringan,
padahal mereka akan tertimpa panas api neraka yang lebih panaq dan

lebih dibenci."

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para ulama tafsir.
IIal itu diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17091. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku" ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahku, dari Ibnu Abbas, tentang firman
A[ah, '6 fdfs ,,lt ,g S*. e#- 3;id51 ;;
4 )f $-# elbj{ 1}6, $i S*1,t #tJ ;)i;\Yl#.
S;{-&-lj'q $ffi "orans-orang yang drtinggatkan (tidak

ilat perang) itu, merosa gembira dengan tinggalnya mereka

di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihod
dengan harta dan jiwa merela pada jalan Allah dan mereka

berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergt berperang)

dalam panas terik ini'. Kfltakanlah, 'Api Neraka Jahanam itu
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lebih sangat panas(nyo)', iifu mereka mengetahuf. " Hal itu

karena Rasulullah SAW memerintatrkan orang-orang untuk

bangkit berperang bersamanya saat sedang musim panas.

Beberapa orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, panas pada

saat ini sangan terik, sampai kami tidak sanggup keluar. Oleh

karena itu, janganlah engkau keluar berperang dalam panas

terik."

Allah kemudian menurunkan firman-Ny r"V3fr k,3(,S
'J;-e-V'( I "Katakanlah, 'Api Nerala Jahanam itu tebih

sangat panas(nya)', jifu mereka mengetahui."

Allah pun memerintatrkannya keluar untuk berperang.ea

17092. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, e)rL,
ll ;; ,31, "Dengan tinggalnya merela di belakang

Rasulullah," ia berkata, "Itu adalah perang Tabuk.-e5

17093. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab Al

Qurazhi dan lainnya mereka berkata, "Rasulullatr SAW

keluar berperang pada hari yang sangat panas ke Tabuk,

kemudian seorang lelaki dari bani Salamah berkata

'Janganlah kalian keluar berperang pada- hari yang sangat

panas'. Latu turuntah firuran Allah, $4 $ffi fr436 S

As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41255), ia menyandarkan
periwayatannya kepada Abu Hatim maknanya dalam tafsirnya (6/1831), dan

Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas.
Abdunazzak dalam tafsirnya Qll60) dan Abu Hatim dalam tafsirnya (611854).
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!r#X- 'Katakanlah, "Api Neraka Jahanam itu tebih sangat

panas (nya) ", iika mereka mengetahui' ."e6

17094. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ishak, ia menyebutkan

perkataan sebagian orang munafik kepada sebagran lainya,

ketika Rasulullatr SAW memerintahkan mereka berjihad,

kemudian beliau mengtrmpulkan orang-orang untuk

melakukan perjalanan ke Tabuk pada hari yang sangat panas

\emarau melanda negeri-negeri, lalu Allah bernrman, 71jq
? a\fi; "longrrton *o*u berangknt (pergt berperang)

dalam panas terik ini.'07

{r{tc

@s,;si13s6$;fi $#"i$tkgs
"Mcrl<frhendaldah msela tsta$,a seilikit ilan menmgis

boffyah sebagai penfulasorrl dmi apo yorJg selalu msela
Wakfrr."

(Qs. At.Taubah [9]:82)

ratcnil fiman Allah: lj( qf;6$tK;;;iflk4,
|j=$ Maha hendahlah mereha tertawa sedikit dan menangis

banyah, sebagai pembalasan dari apo yang selala mereko heriohan)

Ibnu Athilyah dalamAl ltluhsro Al Wajiz(3166).
Ibnu Hisyarr dalam As-Sirah AwNabmiyah (41 196).
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang
tidak ikut berperang dan tinggal di rumatr-rumah mereka, yang

menentang perintah Rasulullah sAw, hendaknya sedikit tertawa dan
bergembira di dunia yang fana ini, karena mereka tinggal dan
menentang perintah Rasulullah, serta bennain-main dari taat kepada
Tuhannya. Sesungguhnya mereka akan berada lama di dalam Neraka
Jahanam, sebagai ganti tempat mereka sedikit tertawa di dunia,
{(i sebagai balasan bagi mereka atas kemaksiatan yang mereka
lakukan, yaitu tidak ikut keluar berperang ketika diminta untuk
berperang dalam menghadapi musuh mereka, serta tetap tinggal di
rumah mereka (dalam rangka menentang perintatr Rasulullatr sAw).'

Firman Allah, 'bri$<l;'( q"Dari apa yang selalu mereka
kerjakan. " Ia berkata, "Dengan dosa-dosa yang mereka lakukan."

Pendapat ini diungkapkan oleh para ulama tafsir dan diperkuat
oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17095. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Abu
Razin, tentang firman Ailah, 6tK;llii^$iK;4, ,,Mako

hendaHah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak,,' ia
berkata, "Allah berfirman, 'Dunia ini sedikit, maka tertawalah
di dunia ini sekehendak merek4 dan jika mereka telah berada

di alhirat maka mereka akan menangis dengan tangisan yang
tidak terhenti. Hal itulah yang disebut banyak."e8

17096. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu
Razin, dari Ar-Rabi bin Khutsaim, tentang firman-Nya,

e8 Abu Hatim dalam tafsimya (6/1855). Tenang dua hadits yang berbeda dengan
sanadyangsama.
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i-6'lK;4t "Maka hendaktah mereka tertawa sedikit," ia
berkata, "Di dunia.- 6W"Dan menangis banyalc," ia

berkata, "Di akhirat."e

17097. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman dan Yatrya menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Su&ao menceritakan kepada kami

dari Ismail bin Sarni, dari Abu Razin, tentang firman-Nya,

65 lKift $$'tK;;fi, "Maka hendaHah meretra tertawa

sedikit dan menangis banyak," Ia berkata, "Di akhirat."l00

17098. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami daxi Manshur,

dari Razin, ia berkata, tentang ayat,S$1ff:j$'K;.fr'
"Mako hendaHah mereka tertawa sedikit dan menongis

banyak," ia berkata, "Hendaknya mereka di dunia tertawa

sedikit, karena di neraka mereka akan menangis sangat

banyak."

Ia lalu berkata, tentang uyx,$$Jy|i!J$"Kamu tidak
juga akan tnengecap kcsenangan kccuali sebentar sa7a. " (Qs.

Al Ahzaab [33]: 16) Ia berkata, "Sampai ajal mereka."

Salah satu dari kedua hadits ini ia sandarkan kepada Rabi bin
r(hatsim.lol

l7}gg. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1856) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tmzil
(3/8e).
Abu Hatim dalamtaftirnya (6/lt5Q.
rbid

99

l(n
l0l



7&f.t.irAth:Ihafui

dari Ma'mar, dari Al Hasa4 tentang firman Allah, 'K;4,
i$ *Uo*o hendaHah mereko tertmta sedikit," ia berkatq
'Hendaknya mereka sedikit tertawa di dunia.,'

$lftt"Dan menongis banyafr" ia berkat4 ,,Di akhirat
mereka berada dalam Neratca Jahanaur.,,

'brl$ V,( L}'.Ti "sebagoi pembalasan dari apa yang
s e I alu m er e ka ke rj akml"r@

17100. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepadakami dari Qatadatr, tentang firrran-Nya, jr6lk;;6
"Maka hendaktah mereka tertawa sedifit," di dunia tH;
6S"D* menangis banyah" di neraka

Ia menyebutkan kepada kami batrwa Nabi SAW b€rsaM4
"Demi jiwaku yang beroda dalam genggamon-Nya,

andaikata kalian tahu apa yang ahr kctahui, moka kalian
akan sedikit tertmya dan banyakmenangis.

Ia lalu menyebutkan kepada kami batrwa setelatr itu beliau
dipanggl atau dikatalcan kepadanya, "Jangan kamu membuat

hamba-hamba-Ku berputus u*PI 03

l7l0l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari
Abu RazfuU dari Ar-Rabi bin Khatsim, tentang finnan Allalt
S$'lk!, "Maka lwndoktah mereka tertatya sediilt." la
berkata, "Di dunia." 6$tKil "Darr'menangis banyak" la
berkata, "Di akhirat.'lu

Abdurrazzalc dalam ta8irnya (U lfi).
Al Baihaqi dalam srmannla (lDn6), dengan lafa"i hadits yaag mufu,.
Abu Hatim dalam taftirnya (6/l t5O.

toz
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17102. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata dari

Ismail bin Sami, dari Abu Razin, tentang {irman Allah,
j6lk4, "Maka hendaHah mereka tertmva sedikit." la
berkata, "Di duni4 dan jika mereka telatr berada di akhirat

maka mereka akan menangis terus-menerus, tidak berhenti.

Itulah makna banyak menaogis."lo5

17103. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fnman-Ny u 6 l$tifik$ " Maka hendaHah mer eka

tertcwa sedikit dan menongis barryak " Ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang munafik dan kafir yang mengarrrbil

agama mereka sebagai senda-gurau dan mainan." Allah lalu

berfir:nan, iSlK;$a "Maka lpndaHah mereka tertowa

sedikit." Ia berkata, "Di drmia" 6$lffi"Dor menangis

- banyak " Ia berkata, "Di nelaka."l6

l7l}4. Yunus me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

memberitatnrkan kepada ftami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata"

tentang firman Allah, i$lK;.!, "Maka hendaklah merelca

tertmva sedikit.- Ia berkata, "Di dunia" 6$lftt "Dan

rnenangis banyak ' Ia berkat4 "PadzHari Kiamat."

Abu Jafar An-Nuhhas daJiam Ma'oti Al Qu'tt QBg).
Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1856), Asy-Syaukani dtlam Fath Al Qadir (hal.
723), dan As-Suyuthi dalam Ad-Drr Al Muttsw (4D56).
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'b;Liit3(63u?rt J; S@'rrfi. +!i.li g
'Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah merela

yang menertautakan orang-orang yang beriman. Dan

apabila orang-orang yong beriman lalu di hadapan mereka,

merela saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila

orang-orang yang berdosa itu kembali kepada lraumrqn,

merelra kcmbali dengan gembira. Dan opabila mereka

melihat orang-orang mulonin, mereka mengatakan,'

"Sesungguhnya merelca itu benar-benar orang-orong yang

sesat". Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim

untuk penjaga bagi orang-orang mubnin. Maka pada hari

ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang

lrafir. Mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil

memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi
ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kcrjakan'. " (Qs.

Al Muthaffifiin [83]: 2946)to7

ooo

"*4.x'ttailis"Mal<n iillu Nlah mmgernbdlil<nwnu lnprda suaht
golortgan ilmi mqelrar l<crrvudian rnuels min|cr- izin

l<epadonw urrr;.rk l<eluar (pergt bupumg), md<a

i,tr, eH 33.id| "&6p Jrii't s-#., o6

i, rs );iii; A;, fsy6:; 
";'tJ# 

b13 
('J 

"4 
w

ro7 Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1356).

€I



SurahAtflanfuh

katalcanlah,' Kolrrnt dnf,k boleh l<c,lum b q sam.alu selana.
lamanyadfrrrfinakbolehmenrrl'.angirntsuhbqsamalcu.
SesnnguhrryakanwtcldhrelatidakPerslbupuangl<ali
yutg putanw. Korena itu fuduldahbqsama or(mg.orong

y ang ddak ilcut bupuang."

(Qs. At Taubah [9]: 83)

Talrwil firman Agah: 33atu" -6 ii16{L Jyfrl3E) ;'S

ii 3'1 ;jtrU H''K;SX1; l;rg' J36 (4 l;:F J' Si e:A
lg-Lt'{biil;U (Ma k a i ih a Aaah men g emb alikanmu k ep a d a s uat u

golongan dori mereha, kemudian mereka minta izin hepadamu

untuk heluar (pergt berperang), maha katakanlah, "Kamu tidak

boleh heluar bersamaku selanna-lamanya dan tidak boleh

memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya hamu telah rela tidah

perg, berperang hali yang pertana. Karena itu duduklah bersama

orung4rong yong tidak ikut berperang.')

Abu Ja'far bcrkata: Allatl berfirman kepada Nabi

Mutrammad SAW, "sesungguhnya engkau dikembalikan oleh Allah

kepada orang-orang munafik yang menolalcnru walrai Muhammad,

rurtuk tidak pergi berperang, kemudian mereka meminta izinmu untuk

ilart serta berperang pada peperangaq-yang lain, maka katakan kepada

mereka (orang-orang munafik) ,'KL-6a;; r;I;lfi Ji6J'6V:F J'
,:;, ',fJ );trV H: 'Kamu tidoi boleh kcluar bersamaht selama'

lamarrya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaht.

Sesungguhnya kamu telah rela tidok pergi berperang kali yang

pertoma'.
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Itu terjadi saat Nabi SAW pergi berperang di Tabuk,'{lrX[E'J\,r-i6E
6#t'Kmena itu duduHah bersama orang-orang yang tictak ifut
berperang'.

Ia berkata, Malca tetaplah tinggal bersama orang-orang

munafik yang tinggat dan merrbangkangi perintatr Rasulutlah SAW,
karena kamu adalah bagran dari mereka, karnu mengikuti petunjuk

mereka dan melalarkan sesuatu yang dilakukan oleh mereka, yaitu
bermaksiat kepada Allah, dan Allatr sungguh murka kepada kalian'."

Pendapat ini juga diungkapkan oleh para ulama tafsir. Hal
tersebut diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17105. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakg ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Seorang

lelaki berkata, "Wahai Rasulullatrr ponrls sangat' terik,
(sepertinya) kita tidak dapat pergi berperang, maka janganlatl

engkau pergi berperang!" Peristiwa itu terjadi pada perang

Tabuk. Allah lalu berfirman,'brifr-\j,$ /fA 436 S
"Katakanlah, 'Api Neraka Jahanam itu lebih sangat

parras (nya)', j ifu mereka mengetahui. "

Allah kemudian memerintatrkan Rasulullah untuk keluar
berperang, setelah itu beberapa orang membangkang

perintatrnya, lalu mereka menyadari diri mereka dan berkata,
uDemi Allah, apakah kita tidak melakukan sesuatu!"

Kemudian tiga orang dari mereka pergi menemui Rasulullatr

SAW untuk bertobat. Mereka lalu kembali ke Madinah.

Selanjutnya Allah menurunkan firman-Nyu" J(itt1#., tli

"; 
i#, JJ 6J,6 ti:e j,-tr, @H X3::ziu e 6iL
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it,P{;@+Ett-it\tfr ,sE6{r1;}trU/+;;KtT;
H6yi.ry; fitrs'it";fi;r#1;6tr 36 a i
K/ O;a+i "Maka jika Allah mengembalikanmu kepada

suatu golongan doi mereka, kcmudian mereka minta izin
kcpadamu untuk kcluar (perg, berperang), maka katakanlah,
'Kamu tidak boleh kcluar bersamaht selana-latnanya dan
tidak boleh memerangi musuh bersamaht. Sesungguhrya

kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertona.
Koena itu dudtHoh bersama orang-orong yang tidak ifut
berperang'. Don janganlah kamu sekali-kali
menyembahyangkon (ienaznh) seorang yong mati di antma
mcreka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di
lafiwryta Sesungguhnya mereka telah kofir kcpda Allah
dan Rasul-Nya don mereka mati dolam kcadaonfasift,,, (Qs.

At-Taubah [9]: 83-8a)

Rasulullah SAW ke,mudian berkata, " Binasaloh or(mg-orcmg
yang membongkory perintalthr." Allah lalu me,nunrnkan

tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar
yang mengihtti Nabi dalam masa kcsulitan, setelah hoti
segolongan dari mereka lnmpir berpaling, Kemudian Allah
menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha
Pengasih lagt Maha Penyayang kepada mereko, Dan
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terhodap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat)

,nereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi

mereka, padahal bumi itu luas don jiwa mereka pun telah

sempit (pula terasa) oleh merelco, serta merelca telah

mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah,
melainlran kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima

tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya.

Sesungguhnya Allahlah yang Maha Penerima Tobat lagi
Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: I 17-1 I 8).'ot

17106. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yadd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang fi rman-Ny a,'il -!1,3. ; ;r$
ilg, b1j 6J d V?.j Si dA- x#q ;ia y;S Jy
'qy)91'{bi5Yi;;{5ri3iiU,.K{6:;;.Matra jika

Alloh mengernbalikanmu kepada suatu golongan dd
mereka, lcemudian mereka minta izin kzpadamu untuk kcluo
(pergi berperang), maka katakanlah, 'Kamu tidak boleh

keluar bersamaht selama-lamanya dan tidak boleh

memerangi musuh bersamaht. Sesungguhnya kamu telah

rela tidak pergt berperang kali yang pertama. Karena itu
duduHah bersama orang-orangyang tidak ihtt berperang'."
Maksudnya adalah duduk dan tinggal bersama para wanita.

Ia menyebutkan kepada kami batrwa jumlah mereka dua

belas orang munafi.k. Kemudian dikatakan tentang perkataan

mereka.l@

Abu Hatim dalam tafsirnya(611856),sampai pada-firyan /.Jllah, 6ai '6i
Abu Hatim dalam tafsirnya(6/1856),Ibnu Katsir dalam tasimya (71256t:dnAl
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql90).

l0t
l(B
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17107. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fi rman-Nyq i*$t elriiilE " Kar e na iu du duH ah b e r s am a

orang-orang yang tidak ifut berperang." Orang-orang yang

tinggal dan menentang perintaturya adalatr para lelaki.ll0

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang benar tentang firman

Allatr, '4r{X "Orang-orang yang tidak ihut berperong' adalatr

perkataan Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat yang diutarakan oleh

Qatadatr, bahwa mereka adalatr wanit4 mertrpakan pendapat yang

tidak tepat, karena orang Arab tidak mengtrmpulkan para wanita jika

tidak ada para lelaki yang bersamanya. Kalimat ini diakhiri dengan

huruf ya' dar^ nun, bukan waw dannzn. Andaikan dihdulon kepada

para wanita, tenhrnya kalimat ittr berbunyi, !)*t t ,:ttf6 atau e
,1Utrlr sedangkan makna yang diinginkan adalah, maka duduk dan

tinggallah kalian bersama para lelaki dan orang-orang yang semasa

dengan mereka serta para orang-orang lemah, di antaranya adalah para

wanita. Jika berlcumpul kata lelaki dan wanita dalam sebuah kalimat

berit4 maka biasanya oralrg Arab lebih banyak menyebtrtkan lelaki

daripada perempuan. Oleh karena rttr, ayat tersebut berbunyi, 'tW6
|++g"Karena in du&tWah bersama oranS-orang yang tidak ihtt

berperang."

Makna ayat ini telatr l<ami sebutkan sebelumnya Yaitu

tinggailah katian bersama orang-omng yang suka merusalq dengan

dalih perkataan mereka, 6b ''rlt;- ,Jflll',* ,y1,'& yang artinya

uo Abu Hatim dalaur taftimya (6/1850 dm Al Mawardi dal?m A*Nukd wa Al
UwrQB&S).
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merusak, atau perkataan tAn,i|'.i;V; yang artinya, datrulu masa

lalunya suftrm.

Jika mereka ingin mengartikannya seperti pada kata awal,

contohnya, $b'+- ,#t'& yang artinya membusuk karena lama

fisimpan dalam wadah dari kulit, sanrpai ia rusak. Contoh lainnya

yaitu, ;6{'r* yang artinya berubatt baunya.

{t{00

$frr\ff -iL:,# i!;'f;1;61 aU # i & :F,1;

@oLs{ri3u;-4.;;
"Daniangdrrlahl@nausel<ali-l<alimaryantbahyansliveln
jqazah) seorumg yorng mati di antara mqel<n, dart

ianganlah l<nntu beriliri (nmdoalcnr) di l<uhmry a,
Senrnggzh,nya muela telah l<nfir lnp"do Nloh dfrrr Rasl,i/,

Nya ilmr mqel<a mati ilalarnl<eadf,an fasik."

(Qs. At Taubah t9]: 84)

rakwit fiman Alah:,ifi i|';n:1t61 36 & i iF,P$(,i4 &tjU; -AFi: $UtiS it@an iangantah kamu sekati-

kali mcnyembahyangkan [jenazth] seorang yang mati di antara

mereha, dan janganlah kamu berdiri [mendoakanJ di kuburny*
Sesungguhnya mereka telah kaftr kepada Allah SWT dan Rasul-

Nya dan rnereka mafi dalam keadaanfasik)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muharnmad SAW, "Wahai Muhammad, janganlah engkau menshalati
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orang munafik, yang menentangmu untuk tidak pergi berperang
bersamamu, unfuk selamanya.',

Firman Allah, ,t# g'A$ "Dan janganlah lcomu berdiri
(mendoakan) di latburnya," maksudnya adalatr, janganlatr kamu
mengebumikannya dan berdiri di atas kuburannya. Lafazhini berasal
dari perkataan, yi i\l>d eri yang artinya, ia menangani urusannya.

Firman Allah, 4fr,1_r$'iL"Sesungguhnya mereka telah kafir
lrepada Allah," maksudnya adalah, mereka kufur terhadap keesaan

Allah serta Risalah Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan telah
keluar dari Islam lantaran menentang perintah Allah dan larangan-
Nya.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa ayat ini turun ketika Nabi
sAw menshalati Abdullah bin Lrbay. Hal itu diperkuat oleh riwayat-
riwayat berikut ini:

17108. Muhammad bin Al Mutsanna dan Sufran bin Waki dan' Sawwar bin AMullah menceritakan kepada l5ami, mereka

berkata: Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari
Ubaidullah, ia berkata: Nafi memberitatrukan kepadaku dari
Ibnu Umar, ia berkata: Abdulah bin Ubay bin Salul datang

menjumpai Rasulullah SAW, ketika ayahnya meninggal, ia
lalu berkata, "Berikan aku pakaian engkau agar aku
mengafaninya dengannya. Shalatilah ia dan mintakanlah
ampun unfuknya." Beliau lalu memberikan pakaianny4

setelatr itu berkat4 "Apabila kalian telah selesai maka

izinlran alu (menshalatinya)." Tatkala beliau hendak

menshalatinya, Umar menarik beliau dan berkata, "Bukankah

Allah telatr melarangmu menshalati orang-orang munafik?"
Beliau menjawab, "Bahkan Allah telah memilihht dan
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berfirman,;$;,XS f {g'Engkau memohon ampun

bagi mereka atau pun tidak'. " (Qs. At-Taubah [9]: 80)

Beliau lalu menshalatinya.

Allah kemudian menurunkan firman-Ny a, ,l$ #iF j;:'fi
<,,# i6t3Y;AFj: $Ut6 i.,,fi i/',#*,k1se
"Dan janganlah kamu sekali-knli menyembahyangkan

(jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan

janganlah komu berdiri (mendoakan) di htburnya.

Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-

Nya dan mereka mati dalam keadaanfasik "

Setelatr itu beliau meninggalkan shalat.rrl

17109. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Ubaidah, dari Ibnu

Umar, ia berkata: Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul wafat,

anaknya 
-Abdullah- 

mendatangi Nabi SAW, kemudian ia

minta agar beliau bersedia memberikan pakaiannya untuk

sebagai kafan mayit ayahnya. Beliau pun memberikannya.

Setelah itu ia meminta beliau untuk menshalatinya. Tiba-tiba

Umar bin Al Khaththab bangkit dan menarik pakaian Nabi

SAW, lalu berkata, *Apakah engkau akan menshalati Ibnu

Salul? Bukankah Allatr telah melarangmu menshalatinya?"

Nabi SAW lalu berkata, "Rabbht mengkhususkan hal itu

layta padaht. Altah berfirman, bL{ H-57 I P,;;-:r
#'Al 

-.#- ;i i/'# { ;* 'Kamu memohonkan

ampun bagi mereka atau tidak kamu rnohonkan ampun bagi

rrr Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (3098), An-
Nasa'i dalam sunannya(4136),Al Baihaqi dalam sunannya(81199), dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (3/480).
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mereka (odalah sama saja). Kendatipttn kamu memohonkan

ampun bagi mereka tujuh pluh kali, namun Alld, sekali'lwli

tidak akan memberi ampunan kcpado mereka'.

Aht akan terus-menerus memohon sebanyak tuiuh puluh

kall"

Umar lalu berkata, 33Akm tetapi ia orang munafik!"

Nabi pun menshalatinya. Setelah itu turunlah firman Allah,

.4W; 4t6'#y$fi iy'F,1;61 311, # { iy,#S;
<r# {t i3'U; "Dan ianganlah kamu sekali-kati

menyembahyangkan (ienazah) seor(mg yang mati di antma

merelra, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di

htburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kcpada Allah

dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam kcadaanfas'p"tt2

17110. Sawwar bin Abdullah bin Al Anbari menceritakan kepada

kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami

dari Mujatrid, ia berkata: Arrrir menceritakan kepadaku dari

Jabir bin Abdullalr, bahwa pemimpin orang-orang munafik

wafat di Madinah, dan ia sebelumnya berpesan agar ia

dishalati oteh Nabi SAW dan dikafani dengan pakaian beliau.

Nabi pun mengafaninya dengan pakaiannya dan

menshalatinya, lalu berdiri untuk mendoakannya di atas

kuburannya. Kemudian turunlatr ayat, 3V nli $ iF i3$
3,,4 ;. {rt3u;4w; $\t6-iy"'# i1'i\,1;61 

,,Dan

janganlah kamu selali-kali menyembahyangkan (ienazah)

seorang yang mati di antara rnereka, dan janganlah kamu

berdiri (mendoakan) di htburnya. Sesungguhnya mereka

rr2 Diriwayatlon oleh Al Butfiari dalam pembahasan tentang tafsir Al Qur'an
(460) dan Muslim dalam pembahasan tentang ciri-ciri orang munafik Q774).



Tafsir ltth:Ilufui

telah lrafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati

dalam keadaan fas'( " 
tt3

17111. Ahmad bin Ishak menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ar-Riqasyi, dari

Anaso bahwa Rasulullatr SAW ingin menshalati Abdullatr bin

Ubay bin Salul, kemudian Jibril menarik pakaiannya dan

berkat4 4fr, w -#Li# 
e'F<{r6tr AV # s ia,p$

<r;r* ;3:t rjq' .rW;t "ian iangantah tramu sekati-trati

menyembahyangkan (ienazah) seorang yang mati di antara

merelra, dan janganlah lamu berdiri (mendoakan) di

kuburnya. Sesungguhnya mereka telah ka/ir lcepada Allah

dan Rasul-Nya dan mereka mati dolam treadaanfasl\rntr4

l7ll2. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kard dari Amr, dari Jabir, ia

berkata: Nabi SAW mendatangi Abdullah bin Ubay saat ia

telatr dimasukkan ke dalam liang lahadny4 kemudian beliau

mengeluarkannya, meletakkannya di antara kedua lututnya

dan mengafaninya dengan pakaiannya. Lalu beliau

meludahiny a. Wallahu a'lam.rr'

rr3 Ibnu Katsir dalam tafsirrya(7D59 dan 260).
rra Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya Qtl45), Al Haitsami dalam

Majma' Az-Za,,tta'id (3142), ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'lq
dan pada sanad-nya terdapat Yazid bin Ar-Riqasyi. Terdapat pula perkataan
tentanp.ya, dan ia men-rsiqah-l<annya. Al Mawardi menyebutkannya dalamAn-
Nukat wa Al Uyun (3 1389).

rrs Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (5495) serta
al jihad dan as-siyar (3008), Muslim dalam pembahasan tentang ciri-ciri orang
munafik (2773), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jenazah (4137 daln 38),
dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3191).
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l7ll3. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dari

Az-Zlrhlj,, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbatr bin

Mas'ud, dari Abdullatr bin Abbas, ia berkata: Aku mendengar

Umar bin Al Ktraththab berkat4 "Ketika Abdullah bin Ubay

bin Satul wafat, Rasulullatr SAW diminta untuk

menshalatinya, kemudian ia berdiri di hadapannya. Tatkala

beliau akan menshalatinya, aku mencoba menghalangnya

sampai aku berdiri di depannya, lalu aku berkata 'Wahai

Rasulullall apakah engkau akan menshalati musuh Allatt,

Abdullah bin Ubay, yang berkata pada hari ini dan itu'? Aku

menyebutkan hari-harinya. Namun Rasulullah SAW hanya

tersenyum, sarrpai aku menyebutkannya benrlang-ulang.

Beliau lalu berkata, 'Jangan menghalangiht wahoi Umo4

sesungguhnya aht telah dipilih, moka aku juga memilih

untuk melahtkanrtya, walaupun telah dikatokan kepadola4

'{x,t';;_ ;rir'g# { ;* bL { }#S t {,'Pi
"I{anntt memohonkan amlrun bagi mereka atau tidak kamu

mohonkan amlrun bagt mereka (adalah sama saja)-

Kendatipun kamu memohonkan amryn bagi merela tuiuh

puluh lwli, rutmun Allah sekali-kali tidak aknn memberi

ampunon kepada mereka". Andai aht tahu bahwa iika aht

terus-ntenerus memohon arnpunan untufutya lebih dari tuiuh

putuh dapat membuatnya teramqruni dosanya, maka aht akan

terus memohon'.

Beliau menshalatinya dan mengantarnya, lalu b€rdiri

mendoakannya di atas kuburannya sampai beliau berhenti

berdoa. Alu heran dengan perlakuan Rasulullah, akan tetapi

Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Demi AllalL hal ini



TafsirAh:I\afui

bukanlah perkaxa sepele, sampai Allah menurunkan firman-

Ny",l'i.1 36 #)-liE:t3{; 'Daniangantah kamu setrati-

lrali menyembahyangkan Qenazah) seorang yang mati di

antara mereka'.

Setelatr itu Nabi SAW tidak pernah menshalati orang

munafik dan berdiri mendoakan di atas kuburannya sampai

beliau wtfat."ll6

l7ll4. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ishak, dari Ashim bin Umar

bin Qatadah, ia berkata: Ketika Abdullah bin Ubay wafat,

anaknya yang bernama Abdullatr bin Abdullah mendatangi

Nabi SAW, kemudian meminta pakaian beliau, lalu beliau

memberikannya. Setelatr itu ia mengafani ayahnya dengan

pakaian tersebut.llT

l7ll5. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari

Syihab, ia berkata: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbatr

memberitahukan kepadaku dari Abdullah bin Abbas, dari

Umar bin Al Khaththab, ia berkata 'Ketika Abdullah bin

Ubay wafat...." Ia menyebutkan redaksi hadits yang serupa

dengan riwayat Ibnu Hamid, dari Salamah.

17116. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, it :#{;

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (3097) dan
Ahmad dalam musnadnya (l/16).
Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3167).

u6

rt7
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9,.138 -A;;;$1i6'iL";# i?',A$$dv, # #
3rj" rt "Dan janganlah kamu sekali-kali

menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara

merelca, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di

latburnya. Sesungguhrrya mereka telah kafir kepada Alloh

dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik," ia
berkat4 'Abdullatr bin Ubay mengutus seseorang kepada

Rasulullah SAW agar beliau mau menemuinya ketika ia
sakit. Umar telah melarang (menasihati) beliau, namun beliau

tetap menemuinya. Beliau berkata, 'Kecintaanmu kepada

Yahudi telah membinasalanma'. Abdullah bin Ubay lalu

berkata, 'Wahai Nabiyyullah, Aku tidak memintamu datang

untuk mencelakrg akan tetapi aku memintamu datang untuk

memohon ampunan rmfirkktr'. Ia lalu meminta pakaiannya

untuk mengafaninya, dan beliau pun memberikannya. Setelah

itu beliau memohon ampunan untuknya. Abdullah bin Ubay

lalu wafat. Ia kemudian dikafani dengan pakaian Rasulullah

SAW. Setelah itu beliau menunrnkannya ke dalam kubur.

Lalu turunlah firman Allah, 61311 #;liY $,7t 'or"
janganlah kamu sekali-kali menyembahyanglan (jenazoh)

seorang ycmg mati di antma mereka'.

Nabi SAW lalu bersabda 
-tentang 

kejadian itu-,
'Pakaianht tidak dapat menolongnya dori Allah atau

Rabbfu. aku hanya berhmap dengan hol itu bisa

menyelamatkan seribu pengihttnya'. "rr8

rrt lbnu Hajar dalam Fdh Al Boi (5R34), Al Mawardi dofiam An-Nalrat wa Al
U),w, (31388), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Teuil (3191), dan Ibnu Katsir
dalam tafsimya (7D6).
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l7ll7. Muharnmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, ia berkata: Abdullatr bin Ubay mengutus

seseorang kepada Nabi SAW saat ia sakit. Ketika beliau

menjumpainya, beliau berkata kepadanya, "Kecintaanmu
kepada Yahudi telah membinasakanmu." la lalu berkat4

"Wahai Rasulullah, aku memanggilmu untuk memohon

ampunan untukku, bukan mencelaku." Abdullah bin Ubay

lalu meminta beliau untuk memberikan pakaian beliau guna

dipakainya sebagai kafan. Beliau pun memberikannya.

Setelah itu beliau menshalatinya, lalu berdiri mendoakannya

di atas kuburannya. Selaqiutnya, turunlah firman enat, Yj
13t1i.g;; *t F i, :,# e'F1,6 3,6 # i iF :#
<r3+ llj "Oai ianganlah kamu sekali-kati
menyembahyanglan (ienazoh) seorang yang mati di antara
mereka, dan janganloh komu berdiri (mendoaian) di
htburnya. Sesunggufutya mereka tetah kafir kepada Allah
dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaonfasikDtte

rfoc

r;trteVfr $i6xiifr;"i11fr '4,,fr 6)"313

@tr*gr#'{"ii
"Dart jorrgdrrlahrwtabcndo dfrrJ dnak cffrol( nrl,":el<a

nenarikhfldnau.SesunggzhnyaNlahrnenghendakiorl<frr.

Abdurrazzak dalam mushannafoya Qll6l) dan Al Wahidi dalam Asbab An-
Nunl@al.l73).
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mengadzab mereko di &mia dengarthmn dfrrl mak'anf,k
itu dflr. agdr melay ong nyawa m.ueka, dalarn l<eadaort

koftr." (Qs. At-Taubah [9]: 85)

Tarrwir rirman Alrah: 6'at i; tsyTxft'AA 6*37i
6iL,L "€t '#f i^3; qlf AV. fr".i@rn iansantah harta

benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah

menghendahi akan mengadub mereka di dunia dengan harta dan

anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka, dalam keadaan

katir)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Janganlatr harta dan anak-anak omng-orang

munafik membuatrnu takjub dan tertarik, sehingga engkau

menshalatinya ketika wafat dan berdiri mendoakan di atas

kuburannya, hanya karena ia memiliki harta dan anak yang banyak.

Sesuiigguhnya aku memberikannya kepada mereka agar aku

mengadzab mereka nanti dengannya di dunia dengan kegundalran dan

kesedihan. Ia diwajibkan sedekah, nafkah, dan mengeluarkan z.akat

(namun ia tidak melaksanakannya). Juga bencana serta musibah-

Firman-Nya, fuAA '{"i't 'Dan agar melayang nyawa

merela." Ia berkat4 "sehingga mereka mati, jiwa mereka melayang

dari jasadnya dan berpisah dengan harta serta anaknya. Itu merupakan

kesedihan baginya ketika wafat, dan itu merupakan siksaan baginya di

dunia serta adzab nanti di akhirat, karena ia mati dalam keadaan kafir

kepada keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad SAW."

17118. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: suwaid bin

Nastr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Suffan, dari As-
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Suddi, tentang firman Allah, futA 'r{"i; "Dan agar

melayang nyawa mereka.' Maksudnya adalah di dalam

kehidupan dunia.l2o

Itoc

tjl s:t;t A;6'e\i4{, 
^i 

t}-t;"it E ;; AJr*
'"-#'{Ke;ti}cS;{r);Bi

"Dan apabila diwnutl<m suf,tll surah (ymg memqintalil<mt
lnpad" otdng nnmafik itu),'Berhnorrlah l<omu lnprdo

AJlah dan b eiihadlah b esefia Rasul-Ny a', nisc ay a or cmg-

or(mg ydrJg solrlggup di antara merela meminta izin
l<epadomu (unhtk tidak beiihad) ilm mercla ber:l<ata,

'Biarl<anlqhl<frniberadabersamaordfl g-or(mgydrJg
ihiluk'." (Qs. At.Taubah [9]: 86)

rakwil fi*lT AIIah: 'X1t_V,liiV'tht;it €5; SJfty
'"J"fii {,f,i 61 i}ts; ;{r-SpiiJl sn'ra Afi roo" apabita

dilurunkan suatu surah bang memerintahkan hepada orang

munaJik ituJ, "Berimanlah hamu kepada Allah dan berjihadlah

beserta Rasul-Nyar" niscaya orang-orang yang sanggup di antara

mereka meminta izin kepadamu [untuk tidak berjihadJ dan mereka

berkata, "Biarhanlah kami berada bersama orang-orang yang

dudulcn)

t2o Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1858).
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.dbu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Apabila turun
kepadamu surah dari Al Qur'an yang mengajurkan orang-orang

munafrk."

;tUlitl;"i\"Berimanloh lcamu kepada Allah," maka mereka

berkata, "Mereka telah beriman kepada Allah dan membenarkannya."

Firman-Ny a, A;; A'bry " Dan b erj ihadt ah be s er t a Ras ul -

Nya." Ia berkat4 "Perangilah orang-orang musyrik bersama

Rasulullah SAW."

;#, JjLIi tjj SX'tA " Ni s caya or ang-or an g yans s qnggup

di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihod)." \a
berkata, "Orang-orang kaya di antara orang-orang munafik meminta

izin kepadamu untuk tidak pergi berperang dan tinggal bersama

keluarganya."

t-#'{ K e;t i}gt " Dan mere ka b erkata,' B i arkanl ah

lrami berada bersama orong-orang yang duduk'. " Ia berkat4 "Mereka
berkata kepadamu, 'Biarkan karni bersama omng-orang yang tinggal
di rumahnya, yaihr orang-orang yang lemah, sakig dan tidak bisa

keluar untult melakukan perjalanan jauh untuk berperang

b€trsamamu'."

Pendapat yang kar.m utarakan merupakan perkataan ulama

tafsir. Hal itu diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17119. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang

firman Allah, ;I. $Ei t$ :X,:,i;1 " Ni s c aya or ong- or an s
yang sanggup di ontara mereka meminta izin kepadamu
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(untuk tidak berjihad)." Ia berkata, uYaitu orang-orang

kaya."12l

17120. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayah4y4 dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, frJ$i$i"ororg-orang yang sanggup di antara

mer eka," maksudnya adalah orang-oran g kay a.t22

l7l2l. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak,

tentang ayat, .elfi'{lt3+tt i{ViL( 5 8,;i AjW
;i, SjLIi tJJ Sl-gl i'Don apabila drturunlcan suatu

surah (yang memerintahkan kepada orang-orang munafik),

'Berimanlah kepada Allah dan beriihadlah bersmna Rasul-

Nya,'niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di

antara merekn meminta izin kepadamu (untuV tidak

berjihad)." Di antara mereka adalah Abdultah bin Ubay dan

Al Jadd bin Qais. Allah mencela perbuatan mereka

tersebut.l23

{t{tc

tT2

t23

Abu lJbaidatr dalam Majaz Al Qtr'an (1D65), Az'Zuyai dalam Ma'ani Al
Qtr'an Q1465), Abu Hatim dalam taftirnya (6/1858), dan Al Mawardi dalart
An-Nukatwa Al Uyun (3/389).
Lihat maknanya dalam Ma'ani Al Qar'an karf Utaidatt (11265).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1859), Ibnu Hisyam dalam As-1irah Aw
Nabm,iah (41197), Abu Hayyan dalan Al Bohr Al Muhith (51479), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31389).
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{ Al ry$ {fi '& 4,Grt et}K,$A
@ -avi:fi-

Mqelra rela bqada bqsanw orcmg. orang y cng ddak
dilrJhfri nsela tclah ilik,unwi.tnrrii mab mqels

ddak nengetahui (l.n,bar.-gia*J b,,-wn dnr b'{dihod)
(Qs. At Taubah [9]:8?)

Trknrit rrrro"l,*h, ,S '{r,-}LWI el|K,trtA
y@rg tidak pergt bcrynrang, don hdi mercka teloh tertuup,
sehinggo mcrcko tidok nwnahoni [kebohogioon beftnu don
btiirrodD

Abu Je'fer berkata: Allah menjelaskan bahwa omng-orang
munafik menginginkan hal t€rsebut, yaitu apabila dikatakan kepada
merekq "Hendaklah kali41 beriman kepada Allah dan b€rjihad
hrsama Rasulullah sAw," maka segeralah orang-orang kaya di
antara mereka meminta izin kepada engkau unttrk tidak ilcut b€rp9rang
bersamamu dalanr memerangi orang-orang musyrik. Mereka ingin
tinggal di nrmah-nrmah mereka seperti halnya kaunr perempuan yang
tidak diwajibkan berjihad, sehingga meneka hanya tinggal di dalam
rumah.

i3 &'Crgt 'htt hdi mcreko telah teratnp," maksudnya

adalab Altah mengrmci-mati hati orang{rang muoafih sehingga
merckatidah dapat menangkap dan memahami pesarpesan Ilahi ymg
dapat membud mereka t€rpinpin deogannya.
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Kami telatr menjelaskan makna lata/r-5[,lr aan bagaimana hati
dikunci, pada penjelasan terdahuru, sehingga tidak perru diulang di
sini.

Pendapat kami pada makna lafazh tirt:,J,tjuga sama dengan
pendapat para ahli takwil. Riwayat-riwiyat yang menjelaskan
demikian yaitu:

17122. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin shalih menceritakan kepada ka,ri, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah swT, ,jl.GJl e l3K i\"nuro a orans-
orang yang tidak ifut berperang,,, ia berkata, ',Maksud lataz/n
al thav, al ifadalatr kaum perempuan.', 124

17123. Muhammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadakra ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari 

-bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat &,jt(;J\ 'e l|K ,,Bersoma orang-orang yang tidok ifut
berperang," bahwa maksudnya adalah ka.m peremp,an.r25

17124. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Habawaih
Abu Yazid menceritakan kepada kami dari yaqub Al eumi,
dari Hafsh bin Jllpid,_dari Syamr bin Athiyyah, tentang aya!
,41H1 'e l|K i\ -neraaa bersama orang-orang yang
tidak berperang," ia berkata, "Maksudnya adarah kaum
perempuan.r126

t21

r25

126

Abu llbaidah dalam Maiaz-e! @y'an (rt365),Ibnu Abu Hatim daram tafsimya
\91.1!59), dan Al Baghawi datam Ma,atim At_iarait e92).
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/lgs9) dan Abu Hayyan dalam At Bahr Al
Muhith (s/479).
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17125. ...ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhalq tentang ayat, e llK it"
4.GJ\ "Bersama or(mg-orangyang tidak thi berpermrg,"

ia berkata "Bersama kaum pererrpuan.'I27

17126. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Said menceritakan

kepada lmmi dari Qatadah, "Fimran-Nya, e litK it,
4)iJl'Bersorra or(mgerang yang tidak ihtt berperang,'

maksudnya adalah bersama kaum p€tr€mpusi."l2t

17127. Muhammad bin AM Al A'la menceritakan kepada kami: Dia

berkata: Muhammad bin. Tsaur menceritakan kepada kami

dari Qatadah dan AI Hasao, tetrtang ayat, e l|K it,
4-GJ\ "Bersarra orong-orongyang tidok ihtt bery)erong,"

maksudnya yaitu, keduanya berkat4 "Kaum perempuan "lD

17128; Al Mutsanna -*"oit ln kepadaku, ia bertata Abu
'Hudzaifah menceritakao k€pada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najtlu dari

Mujahid, dengan riwayat yang saq'a130

17129. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sarna.

Kami belum menemukan sanadnya dari Adh-Dhahhalq dan lihat sanad yang

lain dari Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (6/1859).

Ib,nu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1t59), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al
Muttith (51479), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qu'*t QD4l).
AMurrazzak dalam taftimya (@1162),Al Qurthubi dalam ta&inrya (8f223), dan

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al l4tur (3/389).

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 3p2) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

Qt4s2).

tn

t8

r,,lt

130
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17130. Yrurus menceritakan kepadalu, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabaxkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard

berkomentar tentang firrran Allah, ,4.GJt e l3K ;\,
"Bersama orang'orang yang tidak ihtt berperai$," bahwa

maksudnya adalah bersama kaum peremptran.l3l

Itco

" T etapi Rasnl ilmt or ang: ot arrg y dng bqimm b q sam ilia,

\nsela) Wihad ilengdnlwta ilot iiwd. Mqela irl,t
nempuolehlcebail<an.Mer:elicitulahofi mg'or(mgydrrg

benrnhmg." (Qs. At.Taubah [9]: 88)

Terrwir rirman Alleh: bX+ fr.W( 45ft Sili #
'oj,r)5 ? q* LW'{ aif''h#' ;{y,A',saopi

Rasul dan orang-orang yang betbnan bersama dia, [nurekaJ

berjihad dengan harta dan iiwo- Mereka itu memperoleh hebaikan.

Mereka itulah orang4rang yang beruntung)

Abu Ja'far berkata: Allah menyebutkan batrwa orang-orang

munafik -+ebagaimana kisah mereka banyak diceritakan- tidak ikut

berjihad melawan orang-oraog musyrik, akan tetapi hanya Rasulullah

SAW dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya

r3r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1359) dan Abu Halyan dalam Al Barn Al
(5t47e).
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yang berjihad melawan orang-orang musyrik, dengan harta dan jiwa
mereka. Mereka rela menginfalkan harta-harta mereka, kemudian
mempertaruhkan nyawa mereka demi berjihad di jalan Allah Ta'ala.

6-J;* nMereka itulah.,Artinya, bagi Rasulullatr SAW dan
orang-orang beriman yang bersamanr dalarn berjihad dengan harta
dan jiwa.

Mereka dijanjiftan dengan'',r:i, ftebaikan-kebaikan), yaitu
kenikmatan-kenikmatan alfiirat berupa bidadari-bidadari, surga-surga,
dan kesenangan-kesenangan lainnya Bentuk tunggalnya adalah''{p,
sebagaimana perkataan penyair berikut ini,

:(q,?* y o>"., ?f.)rec;l:e"
"Sungguh oht teloh menusak htmptlan daging-daging paha"

Daging-daging paha dori Hind sebaik-baik ratu.,,r32

Jika terdapat tata'frVtpaila setiap sesuatg maka maksudnya
adalah yang terbaik

';;j,$lt ? q* ,,Dan mereka itulah orang-orang yong
berunfimg" artinya, mereka itulah yang akan kekal di dalarn surga-
surga. Merekalatr yang mendapatkan kemenangan yang abadi.

'"A

{t{to

Bait syair ini terdapat dalam kitab Maju Al ettr'an karya Abu ubaidah (iild. l,
ha|' 267). Penyair itu dari Bani Adi. Terdapat pula dalam rfub At Bahr Al
Muhith (iild. 5, hal. 480). DalamAl-Lisan ternrlis !i, sedangkan 5l,lSt adalah
b€ntuk plural dari kata il6 yqpg berarti pangkal paha. Sebagaimana dikatakan
oleh rsa'lab. Lihat Al-Lison #j Juga Abu Hayyan daram Al Bahr Al Muhith
(5/480).
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Afi Ar){frf tl4uc;,*#{iif;;l
@g"t;;r

,Nloh tclah menyeiliakmbagi nnela nnga yolrrg mengalh
ili bawalmya anngai.,,sungci, msela lir;l<dl ili ilalanmya

lf;,iahl<efiwwrgor yorrrg besotr "

(Qs. At Taubah [9]: 89)

ratrwir nqqan A[h: jrf:f1# r"# * {,';,1'3A
'fjfu;il A{t A6,)9 fniw r"rt menyediakan bagi mereka

surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka hekot di
dalamnya- Itulah kemenangan yang agang)

Abu Ja'far berketa: Allah SWT di sini menjelaskan bahwa

Dia menjanjikan bagi Rasulullah dan orang-orang beriman yang

bersamanya surga-surga, yaitu kebrm-kebrm yang di bawah pohon-

pohonnya mengalir sungai-sungai

Q iU9 "Mereka kckal di dalatmya," artinya, mereka akan
tinggal kekal di sana untuk selamanya Mereka tidak akan mati di
dalamnya dan tidak akan meninggalkannya

'#'tfiiqt"Ituloh kcmenorgot tang besar," artinyq itulah
keselamatan yang besar dan kebahagiaan yang indatr.

0{to
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gaj r,(i &iL4 i$i, i *#"rt;;
"Ddn ilaung (kepado Ndb, or(mg.onmgyong

fiwngefitul<al<frrl udan, yoiu orcmg-or(mg Arab Badui dgdr
iliberi izin bagi merel<a (wttr.rk fidak berjihail), sedmry

or cmg- onmg y dng rnm&tstalr.oln lJ;larh dtr. Rasl.t l-Nyo,
fuduk bqdimn iliri mia. Kelak onmg. ordng y ang krlfir di

antara merel,a itu al<srJ ilitimpa adzab yolrJg pedih."

(Qs. At Taubah [9]:90)

Takwit fiman Altah: '6, i5tlfl--,(i.ii Aii{5i',6
@lJ 16 &tilLt$i a*'i;;ittj.iSt5lro"" datang

[hepada NabiJ orang4rrang yang mengemuhakan udzur, yaitu

orong4rrang Arab Badui agar diberi izin bagi mereka [untuk tidah

berjihadJ, sedang otangerang yang mendustakan Allah dan Rosul-

Nya, duduk berdiam diri saju Kelah otangerang yang hafir di
antara mcreha itu akan dilirnpa dztb yang pedih)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman,i$2 bahwa

makzudnya adalah, datang kepada Rasulullah V(Ai A ib$i
{ t:t$- "Orang-orang Arab Badui datang (kcpada Nabi)

mengemukakan alasan," agfr diberi izin untuk tidak ih$ Uerperang.

'i!{ "Oudrk berdiam," orang yang datang kgpada Rasulullah

sAw dan berjihad bersamany ",7i;i '11ll3.K ';r-$ "orang-orang
yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya," mereka mengatakan

kebohongan, dan mereka minta izin dengan alasan yang batil.

'$VKlll(r6{';gv6.ii<rii"i?fi:r,
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Allah swr menjelaskan batrwa orang-orang yang mengingkari
ketauhidan Allah dan kenabian Rasulullah akan ditimpakan adzab
yang pedih.

Jika seseorang berkata, "Mengenai firman Allah, ii';1i.fiiU:.,
'Dan datang (kepada Nabi) orang-orang yang mengemukaknn udzur,,
yang aku pahami dalam bahasa Arab, jl6jr aaaUt orang yang tidak
mampu dalam suatu urusan, sehingga ia tidak dikenai hukuman. Akan
tetapi bukan seperti itu sifat mereka, sebab mereka telah bersungguh-
sungguh dalam meminta untuk bersegera bersama Rasulullah sAw
menyerbu musuh mereka, dan mereka sangat memperhatikan hal
tersebut. Namun mereka tidak menemukan jalan untuk itu. Jadi, lebih
tepat dan lebih utama menyifati mereka dengan mengatakan batrwa
mereka tidak mampu, daripada menyifati bahwa mereka
mengemukakan alasan. Jika mereka disifati demikian, maka bacaan
yang tepat untuk ayat tersebut adalah bacaan Ibnu Abbas, seperti yang
tercantum dalam riwayat berikut ini:

l7l3l. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Istrak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Hammad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Ammar
menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-
Dhahhak, ia berkata: Ibnu Abbas dulu membacanya, ;Ei'tt3:ty, 

dengan takhfif (tanpa tasydid), dan ia berkata,
"Mereka adalah orang-orang yang mempunyai udzur.,'133

Apakah Mujatrid dan selainnya setuju dengannya?
Dikatakan, "sesungguhnya makna tersebut tidak sesuai

t33 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirny a (6/rg60),Ibnu Athiyyatr dalarn At Muharrar Al
wajiz (3169), Al Qurthubi dalarn tafsirnya (g?o7), dan Ibnu Al Jauzi dalam zad
Al Masir (3/483). Qira'at ini adalah qira'at Halnid Al A'raj, Abu shalih, dan
Isa bin Hilal.
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dengg pendapatnu, karena maknanya ro"4uai---7.i
,rt?\i 1 o\:t#t ,Dan di antara orang-orang Arab Badui
datang ftepada Nabi) minta diterima alasannya,. Akan tetapi
karena huruf ta,berdampingan dengan huruf dzal, maka ia
dileburkan ke dalamnya, sehingga keduanya menjadi huruf
dzal yang tasydid, karena maffitraj kedua huruf ini saring

!er$9tatan. Sebagaimlna pula dikatakan oi;':;_pada lafaztr
oi{k-, dan lafazh j;"i p"a" btazhfkI .-;r*f ;;; ;;r*
dari kata O1:t3;,:it menjadi harakat 

'fathah, 
karena harakat

huruf ra ' padat<ata Oj)iallit adatahfathah, makadipindahkan
kepadanya. Ia dijadikan berharakat karena sebelumnya
berharakat, dan orang Arab condong memaknai jr.i.!fi
"mengemukakan alasan" dengan makna ]ri;yr "meminL
maaf', sehingga kamu dapat mengatakan ,rii ell,i iih, I
"Fulan meminta maaf dalam masalatr ini," rnaksudny4 ia
tidak bisa dan mengemukakan alasannya. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Labid dalam syairnya berikut ini:

,&t i\k \" #-};:rtKJtrfl' rt i )r.:t ,)t
"Telah setahun, kemudian nama as-salam atas kalian berdua.

Barangsiapa menangis selama setahunpenuh, sungguh ia
telah meminta maaf "r3a

Ia berkata, "sungguh ia telatr i'tidzar,l'yang artinya ia telah
memintamaaf.

r3a Baitsyair ini terdapat daram Diwan Labid bin Rabi,oh dari qosidah-nya yang ia
ugapkan kepada kedua putrinya menjelang wafatnya. vang ia matcsud As-salam
adalah Allah. Lihatld-DiwanGA. iql. -
P{ ry.ir ini juga terdapat dalam Tafsir Al eurthubi 0uz g, hal. 224): Ibnu
Athiyyah menyebutkannya daram Ar-Muhoob ,u ruiir <iin), baris kedua
darinya.
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Oleh karena itu, para ahli takwil berselisih paharn dalam

menyifati kaum tersebut, yang telatr disifati oleh Allah, bahwa mereka

datang kepada Nabi untuk mengemukakan alasan.

Ada yang berkata, "Mereka telah berdusta dalam

mengutarakan alasan, rurmun Allah tidak menerima alasan mereka.',

Orang yang berpendapat demikian menyebutkan dalilnya berikut ini:

17132. Abu Ubaidatr Abdul Harits bin Abdushshamad menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Al
Husarn, ia berkata, "Qatadah pernah membaca, i;');fiA:.,
V(Ai C 'Dan dotang (kcpada Nabi) orang-orang

yang mengemukaknn udzur, yaitu orang-orang Arab Badui,,

lalu berkata, 'Mereka 
. 
mengemukakan alasan dengan

kebohongan'."135

17133. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Zakariya
menceritakan kepada kami dari Ibnu Jrxaij, dari Mujahid,
tentang ayat, V(Ai <> ii-t;fr A:., ,,orang-orang

Arab Badui datang (kepada Nabi) mengemukakan alasan,,,ia
berkata, "Sekelompok orang dari bani Ghaffar datang dan

meminta izin dengan mengemukakan alasan, tetapi Allah
tidak mengizinkan mereka."l36

Orang-orang yang mengabarkan kepada kami tentang mereka

menyebutkan bahwa mereka adalatr kaum yang meminta izin
dengan mengemukakan alasan yang batil, alasan mereka

Disebutkan dengan menyandarkannya kepada Qatadah setelah menyebutkan
alsar Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Ibnu Katsir dalam tafsirnya (71264), dan
ia berkata seperti itu.
Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabowiah (41197), As-suyuthi dalam Ad-Dun
Al Mantsur (41261), dan Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (5/481).
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bukanlah alasan yang benar, r"hiogg" tidak boreh menyifati
mereka dengan Ar I'dzu (meminta maafrizin), kec,ali
mereka disifati dengan orang yang merrinta maaf f+n)
dengan mengemukakan arasan yang batil, dan tidak boleh
menyifati mereka dengan Al Haq (benar), sebagaimana yang
dikatakan oleh omng yang menceritakan perkataannya
kepadakami.

Sebagian berkata "sesunggubnya mereka datang hanya
untuk meminta iar- dengan suatu alasan, bukan ,nfuk
bersungguh-sungguh" Mereka mengutarakan apa yang tidak
mereka ingiqkan.,,

Barangsiapa mengarahkannya kepada takwil tersebu! maka
tidak ada masalarr padanya Nam,n, aku tidak mengetahui
seorang ulama pu,r yang menalonil Ar Qur'an dengan tarn^ril
s€perti itu.

' Orang yang memprmyai qira,at dari qira,atper{unr negeri,
membacanya dengan men+asydict-l*an huruf dml,r37
makzudkn dari firman Allah, ii'j;:!i ,,Orang_orang yong

r37 41 Kisa'i menrbacanya daram riwayat eutaibah (ola&re3l dengan taktfif(tmpa tasydid), ].loi-o-ranc-orans yang mengai,kan Jasan, ain mer,eta d"taog
dengan udanr. Ibnu Abbas memUacanf demilian a* U"*"ta ,,Mereka adalah
omng-omng png mempunyai udz'. yakni mereka datang lcarcna kesulitan dan
ryere.ka mempunyai alasan.,'
jiii'it aaaan orang udzurnya sudah maksimal, dan orang Arab mengatakan .1&f
sut u.
Sedangkan yang lain mgmblcan>ra dengan 

-tasydid, artinya orang{rang yangmeminta izin. Namun 
-hmrf ,a; digabungkan te'aauni-trurur dzar karenakedekatan m okhr aj huruf keduanya.

Az-hryaj b€rkat4 "Maha 'tt',Jili 
adalah orang-orang yang meminta i?in,

baik karena mempunyai alasair maupun tiaat -memp-unyai] oi ,ioi rcunmenyerupai bahwa mereka mempunyai arasan." uaut ituil,n Al Qiro'at (har.
321).
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mengemukokan 'uzur." Ini merupakan dalil atas kebenaran

takwil orang yang menak\ililkannya dengan makna i'tidzar

"mengemukakan alasan," sebab kaum yang disifati demikian

tidak dibebani dengan suatu perintatr yang tidak sanggup

mereka lakukan, sehingga mereka terpecah menjadi dua

kelompok, ada yang bersungguh-sungguh dan taat, dan ada

yang munafik, fasik, serta menentang perintah Atlah. Tidak

ada di antara kedua kelompok itu yang disifati dengan

berlebih-lebihan dalarn beralasan untuk pergr bersama

Rasulullah SAW. Tet4i hanya dinamakan orang yang

meminta izin secara berlebihan, ataru orang yang berdalih

dengan alasan. Jika demikian halnya, dan hujjah yang

berlandaskan pada qira'at menlasydid'kan huruf d?al

pailaii'i{fi , maka diketahuilatr ba}rwa maknanya adalatr

apa yang telatr kami taladlkan.

Telatr disebutkan dari Mujahid dalam masalah ini dengan

kesepakatan dari Ibnu Abbas.

17134. Al Mutsanna menceritakan kepada}:u, ia berkata: Ishak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-

Zttbur menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari

Humaid, ia berkata: Mujatrid membaca ayat O\:)i;"|it ;Et
tanpa memakai tasydid, dan artinya adalah orang-orang yang

udou".l38

r3r Ibnu Al Jauzi drdram Zad Al Masir (314t3).
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17135. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata,

"Mereka adalatr orang-orang yang meminta i'in."l3e

coo

{ 6.51 JLli e) iY$; ilAi &,;4
c !l;; ;"i#',it-U <rH(, 6.ii
@F)Wt$"So|n

"Tid.ak ada ilosa (l<mma dnak Ferytbetpuang) dtas tr(mg
y ar.g lemah, orcmg y ffirg sakit dan ormtg yorrrg finak

munperoleh apa yang al<f,n nvrl":el<s htal&arr, opabila

rnerel<a bqlatcu ikhlos bpodf, y'j/lah dilrr Rd5r.tl,Nyol Tidf,k

adn qlasorr. dpd W untttk twtyalahl<mt orung'orarrg yalng

berbuat b aik. D art Nlah Mahr P enganfum, Maha
Perryayarrg." (Qs. At'Taubah t9]: 91)

rakwit firman Allah: (95; €A :FSi )AAi',F,fr.
<#;5i :F v :tw; bi#,it u,- ;,ir( 6)3i, -i 6Ji
tt' Atsar ini disebutkan seperti ini redalsinya pada semua naskalU dan bisa jadi itu

adalah potongan redaksinyq lalu kami menyempurnakannya dari Syailfi

Ahmad Muhammad Syakir, dan lengkapnya adalatr: "Yang sampai kepadaku,

sekelompok orang dari bani Ghifar, di antara mereka adalatr Khafaf bin Ayma

uo n*ran n.,, Kemudian kisatr ini adalah kisah-o.1ang-oran-g yang ryemgvrryai.
udanr sampai berakhir pada firman Allah, i;l t liL O-)l J,' yj

A1;?) 
-"Dan 

tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka

ioioig iepalamu, supcrya kamu memberi mereka kendaraan." Lthat Sirah lbnu

Hisyam (41197).

&
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F) W {$'}4 6a ffidak ada dosa [karcna tidak persi

berperangJ atas orang yang lemah, orang yang sakit dan orang

yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan, apabila

mereka berlaku ikhlas kepada AAah dan Rasul-Nya Tidah ada

alasan apa pun untuk menyahhkan orang-orang yang berbuat baik.

Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Allah mengatakan bahwa orang-orang

yang cacat dan lemah tidak diwajibkan pergi dan berperang. Tidak

pula berdosa orang yang sakit dan tidak mempunyai biaya untuk

sampai ke medan perang. Dia menegaskan bahwa mereka tidak

berdosa bila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya

dalam ketidakikutsertaan mereka bersama Rasulullah SAW dalam

berjihad.

,# ,t 4>r;1fr :F C "Tidak ada alasan apa pun untuk

menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." Mioyq orang yang

berbuat baik dan berlaku ikblas kepada Allah dan Rasul-Nya ketika

tidak ikut serta bersama Rasulullatr untuk berjihad karena suatu udzur

yang menghalanginya, maka tidak ada jalan untuk menyalahkan

mereka, dan tidak pula mereka berhak dihukum atas perbuatan mereka

tersebut.

# W {it? 'Dan Allah Maha Pengampun, Maha

Penyayang." Artinyq Dia menutup dosa-dosa orang-orang yang

berbuat baik. Dia menutupnya dengan ampunan-Nya terhadap mereka,

dan Dia Maha Penyayang terhadap mereka unttrk menghukum

mereka.
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Disebu&an bahwa ayat ini firun terkait dengan Aidz bin Amru
AI Mazini. Sementara itu, yang lain berpendapat batrwa ayat ini turun
terkait dengan Abdultah bin Mughaffal.lao

Orang yang berpendapat bahwa ayat itu turun pada Ibnu
Mughaffal, menyebutkan dalil berikut ini:

17137. Muhamad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrlu menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah swr, €;rt :E$ i1Ai'e.;.fi "ridak ada dosa

(karena tidak pergi berperang) atas orang yang lemah,"
sarnpai firman-Nyq oh;-V 'lii,-S1 €? "Dan atas

orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka

naflrahkan, " Hal itu berkaitan saat Rasulullatl

memerintatrkan orang-orang untuk bangkit
' bersamanya. Lalu datanglah kepada beliau sekelompok

satrabat, diantaranya Abdullah bin Mughaffal At Mani.
Mereka kemudian berkata sarnbil bennohon, "Watrai

Rasulutlah, sertakanlah kami!" Rasulullah lalu berkata

kepada merek4 "Demi Allah, aht tidak mempunyai sesuatu

untuk dapat membatta kalian. " Mereka pun berlalu sarnbil

menangis, mereka tidak ingin ketinggalan dalam berjihad dan

hanya duduk-duduk saja, namun mereka tidak mempunyai

bekal dan hewan tunggangan. Tatkala Allah melihat

kesungguhan mereka dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya,

Allah pun menurunkan ayat unfuk menjelaskan udzur mereka

U ./,j4- ( o)qi 6,5i (F $ "Dan atas

r40 Al Mawardi dalam kitab .,{ n-Nukot wa Al Uytn (3/3gl).
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orong-orong yang tidak memperoleh aW yang akan mereka

na/kahkan," sampai firman-Ny4 5;341 ;i3.'o'
{tco

uLln 4 fi;4 i{-c rsyoJi i!,1;
$1egi1|'uJ*6*$VWA;HA

-o;$-6w-
"Ddrr dnak ada (pula doso) atas orang.otdng yor;ry ilatang

l<cpadamu (Ivluharmad), dgffi mfl<m merrberi lcendoramt
lnp odo mu el<a, lalu engl,au b qlato,' Al<u tidak menpu oleh

lccndmaan tmtuk membaw amil', lalu mqeka kertafi ,
sedmtg mota mer:el<aberancwan air matal<mma seilih,

disebablcan mqel<a ddak mempuoleh opa yar.g al<frrJ

mercla infaklrlrrrl h,mr;.tk ilcut buper(mg) .'
(Qs. At,Taubah l9k 92)

rakwil firman Atrah: A1;3- i5 -Y 
fsy 12ji [. 7;

W*'ar.t 
'L?i';$;r3'J; 

r* HAu34g 4i
Sj4i-6 V*r- *1 @an fidah ada [pula dosal atas orang-orang

yang datang kepadamu [MuhammadJ, agar engkau memberi

kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, 'Aku tidah

memperoleh kendaraan untuk membawamur" lalu mereha hembali,

sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebobhan

r4r Ibnu Katsir dalam tafsirnya(7D65).
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mereka tidak memperoleh apa yong akan mereka infakhon [untuk
ikut berperangJ)

Abu Ja'far berkata: Allah seolatr berfirman batrwa tidak ada
alasan unfuk menyalahkan orang-orang yang datang kepadamu agar
kamu memberikan kendaraan kepada mereka. Mereka memintamu
kendaraan yang dapat mengantarkan mereka ke medan jihad untuk
memerangi musuh-musuh Allah bersamamu, watrai Muhammad.
Kamu berkata ke,pada mereka, *Aku tidak mempr:nyai kendaraan
untuk membawa kalian."

W "Lalu mereka kcmbali,,, maksudnya adalah, mereka
membelakangimu. (9 d1| A ,i.=f, ;<r-;fi ,,Sedang mata
mereka bercucuran air mata korena sedih.,, Maksudnya, sambil
menangis karena sedih, sebab mereka tidak mendapatkan apa yang
dapat mereka infakkan dan tunggang untuk berjihad di jalan Allah.

Sebagian berpendapat bahwa ayat itu turun pada sekelompok
orang dari Muzainah. Mereka yang berpendapat demikian
mengemukakan dalil berilart ini:

17138. Muhamad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada karli dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang ayat, _#;4 Jr51 U 6L 6_5i & S;
A" HA u 4 -{ 4 "Dan tidak-ada (puta dosa)
atas orang-orangyang datang kepadamu (Muhammad), agar
engkau memberi kcndaraan kcpada merekn, lalu engkau

berkata, 'Aku tidak memperoleh kcndaraan untuk
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membowamu','t ia berkat4 "Mereka berasal dari
Muzain6.ttt42

17139. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatt
menceritakan kepada kami dari Warqa dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujatri d,-padafirman Auah swr, -c liy 6-ii it" 7;
A1;4 iS\"Oo, tidak ada (ptta dosa) atas orang-orang

yang dotang kepadamu (Muhammad), agar engkau memberi

lrendaraan kepada mereka," iabetkata, "Mereka adalah bani
Muqarrin dari Muzainah."l43

17140. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, qira,at dari
Mujatrid, pada firman Allah swT, j5 -U 

6L <r-fli & t;
A1;3- "Dan tiada (puta) berdosa atas orang-orang

yang apabila mereka datang kepadamu, supcya..kamu
memberi mereka kendaraan, sampai finnan-Nya, l1 (9
SH,- li W- "Dan atas orang-orang yang tidak
memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan," ia berkata,

"Mereka adalatr bani Muqarrin dari Muzainatr."l#

l7l4l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Namir menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu
Abu Najih, dari Mujarrid, j5 t 6L <)_ili :F 1;
A1;4"Dan tidak ada (puta dosa) atas orang-orong yang
datang lcepadamu (Muhammad), agar engknu memberi

r42 Ibnu Athiyyah dalam Al Muhsro Al Wajiz (31?0).r'3 lbid-ru lbid-
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kcndaraan lcepada mereka," ia berkata, "Mereka adalah bani

Muqarrin dari Muzainu11r.,l45

17142. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada karrri dari Abu
Ja'far, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu AI Aliyatr, dari

Urwatr, dari Ibnu Al Mughatral Al Mazni, dan ia adalah salah

satu dari kelompok yang diturunkan pada mereka aya! S;
A1;4 i5 U $L<rJi iE "o* tidok odo (puta dosa)

atas orang-orong yong datang kepadamu (Muhammad), agar

engkau memberi kcndaraan k pada mereka."t46

17143. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah bin Az-
Zubur menceritakan kepada karni dari Ibnu Uyainah, dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, pada finnan Allah SWT, 'tJit

€? dXl 'u &5 fr+f3 "Lalu mereka kcmbati, sedang

mato mereka bercacuran airmata karena kcsedihan," ia
, berkata" "Di antara mereka adalah Ibnu Muqarrin."

Su&an berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa di antara

mereka adalah kbadh bin Sariyah."laT

Sementara itu ada pula yang berpendapat bahwa sebenamya

ayat itu turun pada Irbadh bin Sariyah. Orang tersebut mengemukakan

dalil berikut ini:

17144. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Tsaur

bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan, dari Abdurahman bin

Amru As-Sulami dan Hajar bin Hajar Al Kila'i, keduanya

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7 D65).
Ibnu Athiyyah dalam Al Muhorro Al Wajiz (3171).

Ibid.

145

t6
117
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berkata, *Kami masuk menernui Irbadh bin Sariyah, dan

terkait dengannyalatr ditunrnkan ayat, C fi1 65i iF 1;
A1;3- i$'o* tidak ada (ptla dosa) atas orang-orang

yang datang kcpadomu (Muhammad), agar engkmt memberi

ke ndar a an kc p ada mer e ka' ."t 
4t

17145. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Sulaiman

bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsaur

menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Abdunatrman

bin Amru dan Hajar bin Hajar dengan riwayat yang sama.lae

Ada pula yang mengatakan batrwa ayat itu turun terkait dengan

tujuh orang dari beberapa kabilah yang berbeda-beda. Adaprm dalil
yang dikemukakan untuk pendapat ini adalah:

17146. AI Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: AMul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mi'syar

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab dan

selainnya, ia berkata, *Telah datang sekelompok orang dari

kalangan sahabat Rasulullah meminta untuk diberikan

kendaraan. Rasulullah lalu menjawab,'Afu tidak memptrryai

kcndaraan untuk membav'a kalian'. Allah lalu menurtrnkan

ayat, ALrA. i5 -V 
ti1 <ii iF t; ,Dan tidak ada

(Wla dosa) atas orang-orang yarrg datang kepadamu

(Muhammad), agar engkmt memberi kcndaraon keryda

merekat."

I(a'ab berkata, "Mereka adalah tujuh orang, dari'bani Amru

bin Auf yaitu Salim bin Umair, dari bani Waqif yaittr Harmai

tu lbid.
'0 lbid.
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bin Amru, dari bani Mazin bin An-Naiiar adalah

Abdunahman bin Kaab, yang digelar dengan nama Abu

Laila" dari bani Al Ma'la yaitu sulaiman bin shakhr, dari

bani Haritsah yaitu Abdr.rrahman bin Yazid Abu Ubullah,

diatah yang bersedekah dengan jiwanya dan Allah

menerimany4 serta dari bani Salamah yaitu Amru bin

. Ghanimah dan Abdutlah bin Amru Al Mazni'"150

17147. Ibnu Hurnaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari lbnu Ishak, tentang firman

oua* AL;e.' !)5 -C $yoii iF 1; "Dan tiada (puta)

berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang

lrcpadamu, supnya lcamu memberi mereka kcndaraan,

sampai firman-Nya, (F "Mereka menangis'" Mereka

adalah tujuh orang sahabat. Wallahu a'lam'rsr

ccc

J",W 
^5 

g, 4J$ tir- o.$i & J*?t {3y

'o;I:rS ;# b-fi iY rtfi '*t .')!;IJ'€;K
"sesunggu lmy a alason 0.matk merly alahl<frrr) lwtuy aldh

terhadflp or drrg. or cmg y o,ttg m,eminw iZin l<ep adarrut, k"m,/.tk

fidakilcutbqpqmg),padalutnselaotdngl'ayaMqela
relnbqadabersamaorcmg.ofi fi rgyo,rrgfinnkil<ut@uang

At Baghawi dalaun Ma'alim At-Tanzil (3t94'95) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(7D65).
ibnu Hisyanr dalam Sirah An-Nabmtiah (41197)'

150

l5l
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fur Nlah tclah mr.nguncihor;i mer:el<4 sehinga msekt
dndk mengetalwi (akihd pqbuan maeka).'

(Qs. At Taubah [9]: 93)

rarrwir fiman Alrah: atr;iq- o,$l 3; j4t t13y

1fr) b-jt iFfri'€8, ,4!;J1 '{6K &V, r,r$ 6
'J;fi- (Sesungguhnya alosan l*rtuk nunyalahkanJ hanyalah

terhadap orangerang yang meminta izin kepadamu, [untak tidak

ikut berperangJ, padahal mereka orung kayu Mereha rela berada

bersama otang4tang yang tidak iktd berperang dan AAah tulah

mengunci hati mereha, sehingga mereka tidak mengetahui [ahibat
perbuatan nerehaJ)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT seolah-olah menyatakan

kepada Nabi Muhammad bahwa tidak ada alasan untuk menghukum

orang yang mempunyai udan syar'i, akan tetapi yang bcrhak

disalatrkan dan mendapat huktrman adalah orang-orang yang datang

meminta izin kepada beliau untuk tidak ikut berjihad bersamamu,

padahal mereka adalah orang-orang kaya dan kuat serta mampu untuk

berjihad dan berperang. Mereka melakukan hal itu karena kenifakan

dan keraguan mereka terhadap janji serta jaminan Allah.

4)!;,J1 '{.'$K & W "Mereka reta berada bersama

orang-orang yang tidak ihtt berperang," maksudnya adalah, mereka

lebih rela tinggal duduk-duduk bersama kaum perempuan, padahal

kaum perempuan memang disyariatkan untuk tinggal di nrmah.

Mereka rela meninggalkan peperangan bersamamu wahai

Muhammad.
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b-;t JL fri '66 "no, Attah tetah mengunci-mati hati
merela," maksudnya adalatr, Allah telatr mengunci-mati hati-hati
mereka karena mereka telah bergelimang dengan dosa-dosa. 7 fri'JA| "Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereko.,,
Amat buruklah akibat yang akan mereka dapatkan, karena mereka
meninggalkan kamu ya Muhammad, dan tidak ikut berjihad. sunggtrh
buruk citra yang akan mereka dapatkan di dunia ini, dan siksaan yang
akan mereka dapatkan di akhirat.

{t{tc

w rJ-_i^i5v$i )\L 6y<_,j;j ? A;t;,
@i!,3"3(q

"Mqel<a (orung.orury numoltik yang dnnk ilcutbupuary)
al<ff rfi wngefi rul<al<f,nalasannyal<epadarrrul<etikf, l<ilnau

telahl<enrbalil<epadnmqel<a.Katal<mtlah(lvluharrmad),
' J angartlah l<ilnuu fiwngemul<al<srl alasan; l<flnli fidflk

pu cay o lagi l<epadnnru, n mgguh, y'.Jllah tplah
tn,rntberitallrul<mkepadal<firJitnfiangberitamtt.Dony',Jilah

al<ilrr melihat pelcniamurru, (detnikian pub) Rasul,Nya
kerrudian l<ntttu dillcntbalil<m l,cpada (Nlah) Y ot g Malw

Mangetalwi segala yarrg gaib ilorl yarJg tAdtub lalu Dif,
merrterrital<mt kcpadanw a1a yartg tclah l<f,nru lwjalcmt'."

(Qs. At,Taubah t9l z 941
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orang munatik yang tidak ikut berperangJ akan mengemukakan

alasannya kepadamu kefika kamu telah hembati kepada mereka
Katakanlah [MuhammadJ, "fanganlah kamu mengemukakan

alasan; kami tidak percnya lagi hepadama, sungguh, Allah telah

nemberitohakan kepada kami tentang beritamu Dan Allah akan

melihat pekerjaanmu, [demikinn pula] Rasul-Nya, kemudian kamu
dikembalihan kepada [AllahJ Yang Maha Mengetahui segala yang
gaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang
telah kamu herjakan. ?t )

Abu Ja'far berkata: Allah SWT seolatr mengabarkan kepada

orang-orang yang beriman kepada Allah batrwa orang-orang yang

tidak ikut berjihad bersama Rasulullatr dan enggan memerangi orang-

orang musyrik, akan menyampaikan alasan-alasan mereka yang penuh

dengan kebohongan dan kebatilan kepada kalian ketika kalian telatr

kembali dari perjalanan jihad kalian. Katakanlatr kepada merekq ya

Muhammad, ;4i Gi j Vt;,.; .i ,,Jansantah kamu

mengemukalran udzur; kami tidak perccrya lagi kepadamu." Dia
berfir:nan, "(Katakan kepada mereka), 'Kami sekali-kali tidak akan

pernatr mempercayai ucapan kalian'. "

iLrG ;r'i{i ut; X "Ailah telah mengabarkon tcepoda

kami informasi tentang knlian," dan Dia telah memberitahukan kepada

kami perkara kalian yang dengannya karni mengetahui kebohongan

kalian.

A;; {% 'it 6T: 'Dan Auah okan metihat
pekcrjaanmu, (demikian Wla) Rasul-Nya." Dia mengatakan batrwa
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Allah SWT dan Rasul-Nya akan menyaksikan amal perbuatan kalian,

apakah kalian bertobat dari sifat nifak, atau justru semakin kalian

pupuk sifat tersebut?

,:r-7Ai3 ,;;St * A, Aj;j ? ,,Kemudian tramu

dikcmbalilran kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui segala yang

gaib dan yang nyata." Dia mengatakan bahwa kalian akan

dikembalikan kepada Yang Maha mengetatrui segala yang gaib dan

yangnyat4yaitttDz.at Yang Maha Mengetahui yang tersembunyi dan

yang nampak, Dzat yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari

semun urusan kalian, yang zhahir maupun yang batin.

fJ3 iKe W "Kemudian Attah alcan mengabarkan

lrepada kolian amal-amal kalian semua," y^ng baik dan yang

buruk, lalu Dia mengganjar perbuatan baik kalian dengan

kebaikan, dan mengganjar perbuatan buruk kalian dengan keburukan

pula.

,tt{t{l

# WA 6$t- ;4;t {sY PJ ifrl}W"
t3(+vrlr6rre;ult;'Jr4'fryc1;.fr

@5,6i
n Mq elca oll<flrr b er rurnp ah krlp adanw dengart rvnmtl trJ;lah,

l<ctilro l<firnt l<r.rnrbali lnpada mer:ello", dgdr l<flnru bupaling
ilari mereku;,. Malrabupalingldh dilri mer.el<a; l<mena

se$.ngguhnya nsel<a iatbujiwal<otor dm tempat mseka
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nfial<a Jalwnarn, sebagaibalasan oW dpa yorttg tcldh
mqelaWal@rr."

(Qs. At,Taubah [9]: 95)

rarrwil firman Allahi ;At;$i;t 6y ia1 6\S;VA
t3!41L,;.\3i )3i, ;{513-,h'#L ,ni}";\ FiG l;rp
.Ci ,S- (Mereha akan bersunpah kepadamu dengan nama

Allah, ketika kamu kembali hepada mcreka, agar hamu berpaling

dari mereka. Maka berpalinglah dari ruereha; karena sesungguhnya

mereka itu befiiwa kotor dan tempat mereka neraha Jahanam,

sebagai balasan atas apa yang telah mereha kerjakan)

Allah seolatr-olah menginformasikan kepada orang-orang

beriman bahwa mereka ---orang-orang munafik yang bersuka-cita

dengan tempat duduknya di belakang Rasulullah- akan bersumpatr

dengan menyebut nama Allah.

;.!y ;4e 6l "Apabita kamu kcmbati lcepada merelca,"

maksudnya adalah ketika kalian kembali kepada mereka dari

peperangan.

# WA "supaya kamu berpaling dari mereka." Di sini

Allah seolah-olah berfirman, "Janganlah kalian tegrrr mereka."

'#1;ri1 "Maka berpatinglah dari merefd.'' Allah Yang

Matra Mulia pujian-Nya, berfirman kepada orang-orang beriman,

"Tidak usah menegtr mereka dan biarkanlah mereka dengan apa yang

mereka pilih dari kekafiran dan kenifakan."

)3i+ ;yJC; "A- '#t "sesungsuhnya mereka itu berjiwa

lator dan tempat kcmbali mereka adalah Neraka Jahanam." Dia
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mengatakan batrwa sesungguhnya mereka kotor, dan tempat kembali
mereka adalah Neraka Jahanam.

6r# 64 q qA "sebagai Batasan atas apa
yang telah mereka kcrjakan."

Dia mengatakan bahwa hal itu merupakan balasan dari
perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah yang mereka lah*an di
duia

Disebutkan bahwa ayat ini turun kepada dua orang munafik.

17148. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami dengarurya,
ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaktl ia berkata:
Pamanku menceritakan kepadakrl ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas,

'3Pf 1aT 11" #\ Hlt rs; ;1J fi 'o;w'
e WF. "Kelak mereko akan bersumpah kcpadamu
dengan nama Allah, apabira kamu kcmbati kepada merekn,,,
sampai ayat,-1,i;< 6tA q ,Atas apa yang telah
mereko kerjakan."

Hd itu karena dikatakan kepada RasulullalL "Tidakkah karnu
menyerang bani Al Ashfar, dan semoga kamu bisa
mendapatkan putri Raja Romawi, karena mereka itu bagus-
bagus!" Lalu ada dua orang laki-raki berkatq "ya Rasulullatr,
engkau telah mengetahui batrwa wanita itu adalatr fitnah,
maka janganlah engkau menguji kami deng.mnya. oleh
karena itu, izinkanlah kami.' Rasulullah pun mengizinkan
mereka berdua. Tatkala keduanya telah pergi, salatr seorang
di antara mereka berkat4 "Tiadalah hal ini kecuali sebagai
minyak pelumas bagi orang yang pertama kali makan."
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Rasulullah kemudian berjalan, dan belum ada ayat yang

turun menerangkan hal tersebut. Lalu tatkala beliau berada di

tengah perjalanan, saat sedang berada di atas beberapa

tgmpat air, turunlah ayat berikut ini kepada beliau, lr&'ogi
z^At 

?*31fr.W3 xtr;'J t"o6 W)t1.-j"Kotou vo,g
lcamu serulcan kepada mereka itu kcuntungan yang mudah

diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah

merelra mengihttimu, tetapi tempat yang dituiu itu amat jauh

terasa oleh rnereka." (Qs. At-Taubah [\: a2)

Kemudian turun ayat, ]!i Lrt A <)i {\1 li| "semoga

Allah memaafkanmu. Mengapa knmu memberi izin kcpada

merelra (untuk tidak pergi berperang)." (Qs. At-Taubah [9]:
43)

Laru turunlatr aya! +A5 t'\6hi-'o$i 3ig:'rf
*-{i "Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari

Kemudian, tidak akan meminta'izin kepadamn " (Qs. At-

Taubah l9!: tA)

Latu turunlah ayat,)3ii ;y*S "Or, #t
"sesungguhnyci mereka itu berjiwa kotor dan tempat kcmbali

merela adalah Neraka Jahanam."

Seorang laki'laki yang ikut bersama Rasulullah, mendengar

ayat-ayat tersebut, maka ia pergi mendatangi mereka (orang-

orang munafik), padahal mereka telah meninggalkan pasukan

muslim, seraya berkata, "Kalian perlu tatru bahwa telah

diturunkan ayat-ayat Al Qur'an kepada Rasulullah setelah

kepergian kalian." Mereka bertanya, "Apa yang kamu

dengar?" Ia menjawab, ".Aku tidak mengerti, tetapi yang pasti

aku mendengar beliau berkata 'Sesungguhnya mereka lator'.
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Lalu seseorang di antara mereka yang dipanggil dengan nama

Mukhassyian berkat4 "Demi Allah, aku lebih menyukai

dicambuk sebanyak 100 kali, dan aku bukan termasuk

golongan kalian."

Ia lalu datang menemui Rasulullah. Beliau pun bertanya

kepadanya, "Apa yang membuatmu datang kepadafu? " Laki-

laki itu menjawab, 'Wajah Rasulullah terkena hempasan

angin, sedangkan aktr hanya duduk-duduk sambil berteduh di
dalam rumah." Allatr-pun menurunkan ayat-Ny4 J &3
l# S; j ''g 3fu-"Di antora mereka ada orangyang

berkata, 'Berilah saya keizinon (tidak perg, berperang) dan

janganlah kamu menjadikm srya terjerumus dalamfitnah'."
(Qs. At-Taubah [9]: a9)

Serta ayat,!,t1#{ i}6 "Janganlah kamu berangkat

(pergr berperang) dalam Wnas terik ini." (Qs. At-Taubatr

[eI:81)

Lalu diturunkan kepada seomng laki-laki yang berkata, tt2{ku

lebih menyukai dicambuk 100 kali..

'*-fieq #',ii 4 i'i3 6<,j+fi3:re
"Orang-orang yang munafik itu talcut akan diturunkon

terhadap merelra sesuatu surah yang menerangkan apa yang

tersembunyi dalam hati mtereka." (Qs. At-Taubah [9]: 6a)

Seorang laki-laki yang bersarna Rasutullah lalu berkata,

"Sekiranya mereka seperti apa yang mereka katakan, maka

tidak ada kebaikan pada kita." Perkataan ini sampai ke

telinga Rasulullah, maka beliau bertanya kepadanya,

"Apalrah lramu yang mengucapkon perlataan tersebut?"

Laki-laki ihr menjawab, "Bukan, demi Dzat Yang
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menurunkan kitab kepadarnu!' Allah pun menurunkan

ayat, '*1;,t ';;r VL?;, FJl '^ig lj1 'i$j
"Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan

lrckafiran, dan teloh menjadi kaJir sesudah Islam." 1Qs. At-
Taubah l9l:70
Dia jugl menurunkan ayat padanya" t1fi { ',tiJ3 KJ,
'oo+rEfU';C "sedang di antara komu oda orang-orang

yang amat suka mendengdran perkataan mereka. Dan Allah
mengetahui orang-orang yang zhalim. " (Qs. At-Taubah [9]:
47)

17149. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan

kepadaku dari Syihab, ia berkata: Abdunatrman bin Abdullatr

bin Ka'ab bin Malik berkata: Aku mendengar Ka'ab bin

Malik berkata, "Tatkala Rasulullah kembati dari Tabuk,

beliau duduk dan menemui orang-orang. Pada saat itulah

tdatangl orang-orang yang tidak ikut berperang. Mereka pun

mulai mengemukakan alasan-alasan seraya bersumpatr di
hadapan beliau. Jumlah mereka sekitar 87 orang. Rasulullah

akhirnya menerima penjelasan dari mereka, lalu membaiat

dan memintakan ampun unfuk mereka, sedangkan masalah-

masalah yang tidak nampak dan rahasia, serta kebenaran

ucapan merek4 beliau serahkan kepada Allah. Demi Allah,

tidak ada nikmat yang paling besar yang aku rasakan setelah

nikmat hidayah Islam selain pengaktran dan pembenaran

Rasulullah bahwa aku tidak mendustainya, sebab aku akan

binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta."
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Allah Ta'ala berfinnan kepada orang-ofturg yang telatl
berdusta ketika menurunkan wahyu, yang merupakan
perkataan yanq terbunrk- yang Dia- tujukan kepada orang-

orans tertentq i&VA;.trY.r,Pf$#r4fi$;g,y-
2,*-r?''5Xt?!r1+i'-Fu*6i-Ki "Kelak mereka or* orrririloi L;d;*"

dengan nama Allah, apabila kamu kcmbali kcWda mereka,

supcya lcamu berpaling dari mereka. Maka berpolinglah dori
mereka; karena Sesungguhnya mereka itu adalah najis don

tempat mereka Jahannam; sebagai Balason atas apn yang
telah mereko kerjakon.- Sa-Fai fimran-Nya, &A1.Ifi65
@ <t 

"iJ( 
,.i[l 6i 'xetat mereka okan bersumph

kcpadomu dengan nama Allah, apabila kamu kcmboti kepada

mereka, sulrqla kamu berpling doi mereka. Maka
berpalinglah dari mereka; koena sesunggulmya mereko itu
adalah nojis dan tempat mereka Jahanam; sebogai balasan

atas apa yang telah mereko kcrjakm. Sesmggufurya Allah
tidak ridha kcpada orcmgerang yang fasik irz.,, (es. At-
Taubatr [9]: 95-96)

rfttc

s -f,i <,9 &tp;s "p ;;s1;3;,t H6;,$
"Merrelro al<ilrr bummpah kepailarru, dgff l@nw ridlw

lnpoda mrlrel<a. Tetapi iila rekiranyal<$ruu idlwlepadl
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m.qeha, se$rngguhny d Nlah fidnk ridhalirlpadt otang
otang ydtJgfasik iau"

(Qs. At Taubah [9]: 96)

Talrwil fiman Altah:'#l$tr IP'WVA H$;,$
A#fi ,fl1 ,* dr| I 'iJ 5b Gwirr*o akan bersumpah

kepadomu, agar kamu ridha kepada merek* Tetapi jika sehiranya

kamu ridha hepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada

orang4rrang yang fasik itu)

Abu Ja'far berkata: Allah seolah berfirman, "Wahai orang-

orang yang beriman kepada-Ku, sungguh orang-orang munafik akan

bersumpatr kepada kalian dengan mengemukakan alasan yang batil
dan penuh kebohongan."

A#(,,.fli * ejiT A 5|'i#tp;3.,9 f*tfrt
"Agar lramu ridha kcpada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha
kcpada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang
yang fasik itu." Artiny4- wahai orang-orang yang beriman, walaupwr

kalian rela dengan hal tersebut dan menerima alasan mereka karena

ketidaktahuan kalian membedakan antara kejujuran dengan

kebohongan mereka, maka sungguh kerelaan kalian tidak bermanfaat

bagi mereka di sisi Allah, sebab Allah lebih mengetahui apa yarrg

terselubung dari perbuatan mereka, yang tidak kalian ketahui, dan

kesamaran akidah mereka, yang kalian buta akan hal tersebut. Mereka

di atas kekafiran kepada Allah, yakni keluar dari keimanan, menuju

kepada kekufuran terhadap Allab dan dari ketaatan kepada

kemaksiatan.

ccc
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t;1u3r3Ll*1,st:,-*r66;(;Lffi 16rl
@Hf ryt|f,lt;{Px,

"Ororrg-orang Arab Badui itu,lebih sangot l,r,lolfiran dmt

t<,ernmotil<mvrya" df,n lebih wajar ddak nmgetalwi lrrulenn

lwlorm yarrg diamurl<m Nlahlnprdo Rasnl,Ny* Dmt
/Jlah lvlaha Mengetalwi lagi Malw Bii alcsann."

(Qs. At Taubah [9]: 97)

rarrwir rirman Alrah: $1Si*t66i$Lfr ltifli
@'&+Err)Uf-,i?'llt;\U3tf-Vfi-(orang'oransArab
Badui itu, kbih sangot kehatiran dan hemunafikannyo, dan lebih

wajar tidah mengelahui huhun-hukum yang diturunhan Allah

kepada Rasul-Nya- Dan Allah Maha Mengetohai lagi Maha

Bijahsona)

Abu Ja'far berkata: Allah menegaskan bahwa orang-orang

Amb Badui itu sangat keras kekufirannya terhadap ketauhidan Allah,

dan paling besar sifat nifaknya dari penduduk kota. Tiadalah Allah

menyifatkan mereka seperti itu kecuali karena kekeringan dan

kekerasan hati merek4 sg12 minimnya mereka menyaksikan prilaktt

orang-orang yang baik, hingga hati mereka menjadi keras, dan sangat

minim pengetatruan mereka terhadap hak-hak Allah.

Firman Auah, ;b:6 iF 'll 'tl U 3i: l;j6-$1 Si*t
"Dan lebih wajar tidak mengetahui huhtm-huhtm yang diturunkan

Allah kcpada Rasul-Nya," artinya adalah, sangat pantaslatr mereka

tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasul-
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Nya dan itu adalatr Strnnatr-Sunnah Nabi, sebagaimana dirmgkapkan

oleh Qatadah.

17150. Bisyr menceritakan kepada karni, dia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said meneritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, $1 S1;-!]l;

4W iF n '$1 U 
"rL 

W3- "Dan tebih wajar tidak
mengetahui hulam-huhtm yang diturunkan Atloh kcpada

Rasul-Nya," ia berkata, "Mereka sangat minim
pengetahuannya tentang Sunnah-Sunnah Rasul."l 52

l7l5l. At Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Adurratrman bin
Mughra menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibrahim, ia berkata: Seorang Arab datang duduk kepadaT-aid

bin Shauhan yang sedang berbicara dengan para satrabatnya,

sedangkan tangannya terluka pada perang Nahawand. Orang

Arab itu lalu berkata, "Demi Allah, pembicaraanmu ini
sungguh mengherankanku, dan sesungguhnya tanganmu

membuatku ragu." Zud lafu berkata, "Apa yang kamu

ragukan dari tanganku? Ini adalatr tangan kiri?' Orang Arab
itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu apakatr mereka

memotong tangan kananmu atau tangan kirimu." Taid n
Shauhan berkata, "Sungguh benar firman Allah, 'fi },j}li
4y6 iF'A $U 

"ry-l;j;-sl 
3.'gr 66i $L

'Orang-orang Arab Ba&ti itu, lebih sangat kekafiran dan

kcmunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui huhtm-
huhtm yang diturunkan Allah kcpada Rasul-Nyo'."r53

"' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611866) dan Abu Hayryan dalam Al Bahr Al
Muhilh(51490\.

r53 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1366).
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Firman Allah, '& ry {itft "Dan Altah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana," artinya adalah, Allah
Maha Mengetahui siapa saja yang paham akan hukum-

hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Juga Matra

Mengetahui akhlak orang-orang munafik dan orang kafir.
Tidak ada seorang pun dari mereka yang luput dari

pengetatruan Allah, Dia Matra Bijaksana dalam pengaturan-

Nya terhadap merekq dan kemuratran-Nya dalam

menghukum mereka bersama dengan pengetahuannya akan

rahasia-rahasia dan tipuan-tipuan mereka terhadap wali-wali
Allah' 

{ooo

'r.-$xi4,F;f:6;1h;tiL.Z-;,-,(A't'u6

ryUfi'$";AIW4fi
"A antara orarJg.or(mg Arab Badui ifu adf, orang ydrrg
mennrrdarrg apa yang dhnftahl&nffya (di ialnrr Nlah),

sebagaisuotttl<enrgianrdtrtWamenrmti.nanti
narabalwya murimparrw, mqelcalah yorrg akfrrJ didnqa
marabahaya.Dmty'J;lahMahrMffi ilr,ngorrlagilvldhlr

mengetaltui."

(Qs. At Taubah [9]: 98)

Takwil fiman Allah: ti;11,|#-U i;3- n vf,fii'"5
ry Af'$'..fll W 4Ligai 4#;nj @iantara
orang4rrang Arab Badui itu ada orang yang memandang apa yang
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dinalkahkannya [di jalan AllahJ, sebagai suatu kerugian, dan Dia
menanti-nanti marabahaya menimpamu, merekalah yang akan

difimpa marabahaya Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman batrwa orang-orang

Arab Badui mengira batrwa infak yang mereka keluarkan untuk jihad
melawan orang musyrik, atau dana yang disumbangkan untuk
membantu orang muslim, atau apa yang Allah perintahkan kepada

hamba-hamba-Nya.

li;, " Sebagai suatu kerugian," merupakan kerugian yang

harus ditanggungnya, dan ia tidak mengharap pahala darinya serta

tidak pula menghindarkannya dari hukuman.

'rSXi fr #;fi uDan Dia menanti-nanti marabahaya
menimpamu," artinya adalah, mereka menunggu datangnya

marabahaya kepada kalian yang menyelimuti siang dan malam, yang

berujung pada kondisi yang buruk dan kemenangan musuh kalian.

- Allahberfirman, ,f;rtj 6;, 'e:;(, i;{- J vfi'ii'6
'*Ot ,fr "Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang
memandang apa yang dinaflrahlcannya (di jalan Allah), sebagai suatu

kerugian, dan Dia menanti-nanti marabahaya menimpamu.,, Artinya,
Allah menjadikan marabahaya itu menimpa mereka dan keburukan
menyertai mereka, bukan pada kalian, wahai orang-orang beriman,

dan Allah Matra Mendengar doa orang-orang yang bermohon. Dia
Matra Mengetahui pengaturan terhadap mereka dan apa yang

menimpa mereka dari hukuman Allah, serta siksaan pedih yang akan

mereka dapatkan kelak.
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Para ahli takwil berpendapat seperti yang telatr kami jelaskan

dalam masalatr ini. Orang yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

17152. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z;rtd

berkomentar, tentang firman Allah, It i;3- i Vfffi U'llfri 4 .Trti G, ',$- iu berkata, "orang-orang
munafik dari kalangan Arab tersebut berinfak karena riya dan

takut diperangi. Mereka menganggap infak yang mereka

keluarkan adalatr suatu kerugian bagi m5reka. Tidakkah
t-^r:^- -^-L^+:t-^- -^-^r-- 

. ti' /-r'6.i -rz ,/.'au.kalian perhatikan ucapan mereka, ;41!" iSXi ,,1;'",\xi fr 6i;,
;t1)1 

- 

W 'Dan Dia *rronir-roi{ *;;r;;*,
menimpamu, merekalah yang akan ditimpa mmabahaya."rsa

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli qira'at pada

ayat tersebut.

Mayoritas penduduk Madinah dan Kufah membacanya,

,Pl W 4G dengan mem-fathah-kan huruf sin, yarg
berarti ia sifat untuk latazh iyrlJr *4urpuo lafiazl iiri.rst

posisinya mudhof itaift, seperti aau* perkataan mereka,'Ji
ii:rltr y;ri ,":t, hi y*reartiny4 "Ia adalatr lakiJaki yang

jahat." Serta "Ia orang yang jujur."

Sementara itu, penduduk Hijaz dan sebagian penduduk

Bashrah membacanya, 1i.:t ii.ti|$e dengan huruf sin yang

di-dhammah, seolah-olah dijadikan isim, seperti jika
dikatakan ,+trnb gqi f;fs & y*te artinya, ia ditimpa

malapetaka adzab dan bala. Barangsiapa membacanya

rsa Disebutkan oleh lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (6llS66).



dengan huruf dhommah ;j; iTri ie], matca ia tidak bisa

mengatakan, ;j!)t ht ri; dengan ien-dhammah-kanh.ruf
srz dan ;jl'S+}t.rtt

Seorang penyairl 56 berkata:

fit ;, Jef C; yb1; 61, 6,,.il, ;f *;
"Aht dulu seperti serigala yang jahat katika melihat darah

sahabatnya pada suatu hari maka aht sangat menginginkan

dwah tersebut."t'7

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang paling benar menurut kami
adalah mem-fathah-kan humf sin, yang maknanya adalatr, mereka
ditimpa musibatr yang membuat mereka rusak, sebagaimana

dikatakan, 6:u h:'$ "Iuadalah laki-laki yang baik,,, dalam bentuk
sifat.

7d,stuAtfn,:Ilurtui

o{ro

r55 lbnu Katsir dan Abu Amru membacanya rlj.lt :## 9::g b,Pr,",,"
y aag dr- dhamm ah-kan. Hujiah mereka berdua

Olrit(Jt.
adalah firnian Allah, ,116 r13tj

S6rirentara itu, yang lain membacanya dengan mem-fathah-kan huruf srn,. dan
huijah mereka adalah firman Allah, riJr *'&jLthat Hujjah Al eira'at
(}ral.32t-322).

'5! Oia adalatr eifarazdaq. Biografinya telah disebutkan sebelumnya.

"' Bait syair ini terdapai dalim d*an ftumpulan syair)nya dalam syair yang
panjang dengan judul *Aku seperti Serigala yang Jahat.', Lthat Ad-Diwan eild
l, hd. I 87). Terdapat pula dalam Al-Lisan.
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Y3;#j *$1,;J:5 ;$ -Ui 6; r."-.ii <i
;{:xlvifiw;\ +(M ;fi ''4 .# u.

@{-:3f;fri1ifi et\}ilrJ3
"Di antara ordrJg.ofimg Arab Ba.dui itu adfl ordttg yorng

beriman lnprd, y'.J;lah don ll.olri Kenvudiorrr, ilfrrr

memandang a1a ymrg dinafl<ahl<armya (di ialan Nlah) ia+
sebagai ialan unhtk mendel<atkannyal<cpada l,J;ldh df,rt
sebagai ialat unfi.tk mempuoleh iloa rasul. Ketalruilah,

se$.?rggulvrya nrlfl<ah itu adf,lah su{tttt jalanbagi merela
untuk mendel,atl<srr diri (lnpddd Nlah). Kelak y',l;lah al<ilrr

mana.sulcl<,an mer.el<a l<c, ilalam r alvnwt (surgc)Nya;
se$rnggulmy o y'J;lc"h Mo,Iw P engarnpun lagi Ma}lu

Penyayang." (Qs. At.Taubah [9]: 99)

Iryl fry:." 411 rlb 6\ ->^ii r t4 Gs.-
;i)'4j flIl W)\ o-(yi i"1'r4 ?s; ',#-YU
F.t3j3'Kti'y-,!55 Afr|r+i3 foi antara orans?:.lw;irtl|;rf) a

J-J- V Vrl

''s .''Ji Y3;Ji-3', ^;5;il';i,A,;j Vyl1Wi o- 
(&i'$,' i',d L*_ v 5#_, ;.$l

orang4rtang Arab

badui itu ada orang yang beriman kepada Allah don Hari
Kemudian, dan memandang apa yang dinathahkannya [di ialan
AllahJ itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan

sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul. Ketahuilah,

sesungguhnya nafkah itu odalah suatu jalan bagi mereka untuh

mendekatkan diri ftepada AllahJ. Kelak Allah akan memasukkan

mereka ke dalam rahmat [surgaJNya; Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang)



Tltsilrtrl;hThabor.r

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Di antara orang Arab

badui itu ada yang beriman kepada Allah dan mengakui keesaan-Ny4

serta beriman akan adanya kebangkitan setelah mati, adanya pahala

dan dosa, serta berkeinginan menyumbangkan hartanya untuk

melawan orang-orang musyrik dan untuk perjalanan Rasulullatr SAW.

;n'^4 *93 "sebagai pendekatan diri kepada Allah." Kata
o$ adalah Uentr* jarnak dari kata "ri.j,, y^gartinya segala hal yang

tuput mendekatkan diri menuju ridha dan cinta Allah.

,;FSi qrll/3 "Dan doa-doa rasul r'r2, " maksudnya adalah,

mereka menafkahkan harta mereka dengan tujuan mendekatkan diri
kepada Allah dan mendapatkan doa dari Rasulullah, berupa

permintaan ampun unfuk mereka.

Dari keterangan yang telatr lalu dalam kitab karli ini, telah

kami jelaskan batrwa makna kata shalat adalah doa. Penjelasan itu
tidak perlu lagi diulang di sini.

Apa yang kami kemukakan ini juga selaras dengan penafsiran

para atrli tafsir berikut ini:

17153. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, )y:5, 'c,lr:j*i batrwa maksudnya adalatr

istighfar Rasulullatr SAW. I 58

17154. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, <j3

r5t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6t1867),Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
{Jyn (389$, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/489').



turahAtWh

,#;'\*-vi;rT-t *-$1 ,Af 6\.Ut6 ',1#i1
WSi ,>.(il!f $1't4"Di antara orong-orang Arab Badui

itu ada orang yang beriman kepada Allah dan Hari AHir,

dan memandang apa yang dina/kahkannya (di ialan Allah)

itu, sebagai jalan untuk mendekatkanrrya kepada Allah dan

sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul," dia berkata,

"Maksudnya adalah doa Rasulullah."

Dia juga berkata, *[ni adalah pujian Allah kepada orang-

orang Arab badui."l5e

17155. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Jtraij, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, *.91r.;;Yt i'\-uj-;;i -:ff{t1r; "Di antara

orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kcpada

Allah dan Hui Kemudian," dia berkata, "Mereka berasal dari

bani Muqrin, dari MazinalL dan mereka ini pula yang $sebut
daram firman Allah, 

-{ 4 fi;3- i{U $l<)-fli &1;
<1Wulrn,# ftgJtJS rir ?f$w4
@ Sji li W-'Dan tiada (wta) beidosa atas orang-

orang yang apabila mereka datang kepadamu, supcrya kamu

memberi mereka kcndaraan, lalu kamu berkata, "Aht tidak

memperoleh kendaraan untuk membawamu." Lalu mereka

lcembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena

lre s edihan, lantar an mer eka tidak memper oleh apa yang akan

mereka naJkahkan'. " (Qs. At-Taubatr l9i:92)

Dia berkata, "Mereka adalatr bani Muqrin dari Muazinah'"160

rse lbid
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17156. ...ia berkata: Haiiaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Jruaij berkata, tentang firman Allah, fiL fr $6'fi
6a\5"Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat kckafiran

dan kcmunafikannya.... " (Qs. At-Taubatr l9l: 97)

Lalu ia mengecualikannya dalam firman-Nya, <,3
*Sl rAV ;t\ -Ui J v#{t " Di antar a or an s-or an s
Arab Ba&ti itu ada orang yang beriman kepada Allah dan

17157. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan

kepada kami dari Al Bukfituri bin Mukhtar Al Abdi, ia
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Ma'qil berkat4 "Kami
bersepulnh, dan semuanya keturunan Muqrin. Lalu turunlah

ayat lentang kami, ,Ali 6\ ->:i 6i -;VSii G,
*-$1 'Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, ;5';3 ft {f
"Sungguh itu adalah pendekatan diri untuk mereka." Maksudnya,

Allah mengatakan bahwa shalawat Rasulullah SAW itu merupakan

bentuk pendekatan diri mereka kepada Allah. Namun, bisa pula

dipahami bahwa maknanya adalah, sumbangannya ke jalan Allah itu
juga merupakan pendekatan diri mereka kepada Allah.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611867), Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al
Uyn (31394), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/98), dan Abu Hayyan
dalamAl Bahr Al Muhirt$/493).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsfunya (611867), dengan redaksi yang sam4 tapi ia
menyandarkan riwayatnya dari Ilaimah dan Al Hasan.
Disebutkan pula oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/493).

l6l

162
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4# A {if *t:; "Allah akan memasukkan mereka kc

dalam rahmat-Nya." Artinya, Allah akan menggolongkan mereka

sebagai orang yang berhak mendapat kasih sayang-Nya. Sungguh,

Allah itu Maha Pengampun bagi dosa yang mereka kerjakan, dan

Maha Penyayang kepada mereka dengan tobat mereka dan perbaikan

diri yang telah mereka lakukan, sehingga tidak akan mengadzab

mereka.

o{to

i;31:u5(r)5'i(riry.trrn'tT";r\<i{tt;
,r-;s * Fa33\&V;, ;# fri <5 *h,

@LEif y;iia:t7,Jta'4gf$iirl:,
"Ormrg.ordngydflgterilahiulosrydnsputama.tamo

(mast*Islan) ilmi golmrgonlvluhniifin dffi fulr;lwr darl
or(mg.or(mg yaflg mengilcuti nrsel<a ilenganbaik, Nlah
ridhnl<epada merel<a ilon mqela pun ridlwlnpda y',Jilah

dfrrr AJldh menyedial<mrbagi merel<a swga-surga yang
mengalir rungai. zungoi di dalornrry a selanta-lamany a.

Mq el<a l<r,l<al di dalanmy a. Itulah kemenangon y dng b e s dr ."

(Qs. At,Taubah [9]: 100)

Takwil tu-?_" Allah: )3'i5'.ry15'n'uf$ <,i:{;
anj; .* ?$qr&V;' ;; r,-<q #!. ji$i"$rt
'€,';ifi iij, t:;J -W.'qp 

3i!.i( t15 (o*igi*"s yans
terdahulu lagi yang pertama-tama [masuk IslamJ dari golongan
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Muhajirin dan Anshar dan orongorang yang mengikufi mereka
dengan baih, Allah ridha kepada mcreha dan mereka pun ridha
kepada Allah dan Allah menyediahan bagi mereka surga-surga
yong mcngalir sungai-sungai di dalamnya selomo-lamanya. Mereko
kekol di dalamnyo. Itulth hemenangan yang besar)

Abu Ja'far berkata: Malsud Allah di sini adalah orang-orang
yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sebelum

orang lain dari kalangan Muhajirin yang rela meninggalkan kaumnya,
kerabatnya, serta rumatr-nrmatr mereka. Juga sebeltrm orang-orang
Anshar yang telah menolong Allah dan Rasul-Nya dalam melawan
musuh-musutr mereka dari kalangan kafir.

*!, i;31 i.r-fi:(, uDan orans-orang yons mengihtti
mereka dengan baik." Artinya orang-orang yeng mengikuti jalan
mereka dalam hal iman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta hijratr dari
negeri kafir ke negeri muslim dengan hanya mengharap ridha Allah.
Mereka itulah orang-oreng yang diridhai Allah dan mereka juga ridha
terhadap Allah.

Para atrli tafsfu berbeda pendapat mengenai makna ayat
',t[f,|5#)lj"Orang-orangyangterlebihdahulu.,,

Sebagian mengatakan batrwa itu adalah orang-orang yang
membaiat Rasulullah SAW pada saat bai'at Ar-Ridhwan, atau

mendapati bai'at itu. Di antara mereka yang berpendapat demikian
adalah:

17158. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muharnmad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Ismail,
dari Amtu, tentang ayat,';r[i\j\ 4*)$,,orang-oroog
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yang terlebih dahulu," dia berkat4 *Yaitu mereka yang

mendapati bai' at Ar-Ridhwan.' 163

17159. ...ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari

Mutharrif, dari Amir, ia berkata, "Para Muhajirin yang

pertama, yang mendapati bai'at di bawah pohon."la

17160. Ibnu Basysyar mencerital@n kepada kami, ia berkata: Yatrya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abu Khalid
menceritakan kepada l<ami dari Asy-Sya'bi, ia berkata, '?ara
Muhajirin yang pertama kali yang menyaksikan bai'ai Ar-
Ridhwan.'165

1716l. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Mutharif, dari Asy-Sya'bi, ia berkata,

"Para Muhajirin generasi awal adalah mereka yang (zudah

Islam) sebelun bai'at malca merekalah para Muhajirin
- angkatan pertama. Sedangkan yang sezudah bai'at bukan

termasuk Muhajirin anEkatan p€f,t8ma"166

17162. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail dan Mutharrif
mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata,

tentang ayat, 2t5\i$'r#iir't!rt\ 4&9$ "ororg-
orang yang terdahulu lagr yang pertama-tama (masuk Islam)

16:r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/lE6S).
til lbid
165 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn Q1395).16 Kami belum menemukannya dalam referensi png ada pada kami.
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dari golongan Muhajirin don Anshar.... " Mereka adalatl

orzurg-orang yang ikut dalam bai'at Ar-Ridhwan."l67

17163. AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir, ia berkata,

"Pemisah antara dua hijratr adalah bai'at Ar-Ridhwan, yaitu

bai' at di Hudaibip6[.rr63

17164. Al Mutsanna menceritakan kepada kard, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abu Khalid
dan Mutharrif mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia
berkata, "Mereka adalah omng-orang yang ikut dalam bai'at
Ar-Ridhwan."l6e

17165. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abtsar Abu
7-aid metceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-
Sya'bi, ia berkata, "Muhajirin generasi pertama adalatr

mereka yang mendapati bai'at Ar-Ridhwan."l70

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31395).
Disebutkan pula oleh Ibnu Karsir dalam tafsimya Qf270) dan Ibnu Al Jauzi
dalamZad Al Masir Q1490).
Disebutkan pula oleh Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31490) dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q/395).
Ib,nu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1S68) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Montsw (4D69).

167

l5t

169

t70
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Pendapat lain mengatakan batrwa mereka adalatr orang-orang
yang sempat shalat ke aratr dua kiblatl" bersama Rasulullah SAW.
Riwayat yang menjelaskan demikian adalah:

17166. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Yatrya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Qais, dari Utsman Ats-
Tsaqafi, dari salatr seorang maula (mantan budak) Abu Musa,

dari Abu Musq ia berkata, "Muhajirin generasi pertama

adalah mereka yang mengalami sffia1ke dua kiblat bersama

Nabi SAW."I72

17167. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada krni, ia berkata: Qais bin Ar-Rabi
menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al Mughfuah,

dari Abu Ztr'ah bin Amr bin Jarir, daxi salah seorang maula

Abu Musa" ia berkata: Aku bertanya kepada Abu Musa Al
Ary]..i tentang firman Allah, ,Sj$'u'"Ifri 6#V
,1(i;it3 "Orang-orang Wrg terdalulu lagi yang pertama-

tama (masuk Islam) dori golongan Muhojirin don Anshm...."
ia menjawab, "Me,reka adalah oftulg-orang yang sempat

shalat menghadap dua kiblat.'l R

17168. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kalni dari Abu Hilal, dari Qatadah, ia

berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab,

"Mengapa dinarnakan Muhajirin generasi pertama?" Dia

Sebelum diperintahkan menghadap Ka'ball terlebih dahulu Nabi SAW
diperintahkan oleh Allah menghadap Bait Al Maqdis (Masjid Al Aqsha) ketika
shalat. Penj.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1868), Al Mawardi dal"q An-Nakat Wa Al
tlyun (31395), dan Ibnu Al Jaud dalam Zad Al Masir (31490).
Ibid

t72

tn
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meojawab, "Barangsiapa sempat shalat bersama Nabi SAW
menghadap dua kibla! maka dia termasuk Muhajirin genemsi

p€ftoma."l74

17169. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Arubah,

dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata,

"Muhajirin generasi pertama adalah mereka yang sempat

shalat menghadap dua kiblat."l7s

17170. Bisyr menceritakan kepada kauli, dia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, dari Sa'id bin Al Musayyab,

tentang firman Allah, )6'i5'US{:S'-'uI;Ji €,}rf rV

"Orang-orang yang terdahulu lagt yang Wrtama-tama
(masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshm...." ia
berkata, "Mereka adalah orang-orang yang sempat

mengalami shalat dengan menghadap dua kiblat.'I75

l7l7l. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abbas bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid menceritakan kepada karni, ia berkata: Said

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Said bin Al
Musa1ryab, dengan riwayat yang sama.

17172. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada lmmi, ia berkata: Husyaim

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1363), Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al
Wn Q1395), dan Asy-Syaukani dalam Fah Al Qadir (hd. 733).
Orang yang menyebutkannya dengan redaksi yang sama dengan yang dari
Qatadah adalah Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31490) dan Ibnu Abu Hatim
dalam afsinrya (6/1 868).
Ibid.

t7a

t75
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mengabarkan kepada kami dari salah seorang sahabatnya

dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Asy'ats, dari

Ibnu Sirin, tentang firman Allah, 'r$i\ -/;+|tli
"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama

(masuk Islam)," dia berkata, "Yaitu mereka yang shalat

menghadap dua kiblat.'|n

17173. Ibnu Basysyar menceritakan kepada ftami, ia berkata:

Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia

berkata, "Muhajirin generasi pertama adalah yang shalat

menghadap dua kiblat."lTt

17174. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mat
mengabarkan kepada kami dari Qatadab, tentang firman

AuarL $i 5 t#i'#Irti 6#)Y, "orong-orans
yang terdahulu lagt yang pertama-tama (mosuk Islam) dmi
golongan Muhajirin dan Anshar...." ia berkata, *Mereka

adalah yang sempat shalat menghadap dua kiblat.-l7e

Sementara itu, orang-orang yang mengikuti kaum Muhajirin

dan Anshar dengan baik adalah mereka yang menyerahkan keislaman

mereka kepada Allah melalui manhaj mereka dalam hal hijrah, dan

menolong agdma Allah serta perbuatan-perbuatan baik lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17175. Atrmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

,, Ibid,r, IbidrD Disebutkan pula oleh Abdurrazzak dalam taftimyaQll6l).
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menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab, ia
berkata, "IJmar melewati salatr seorang yang sedang

membaca ayat, i-r() -,.t5iii3$g15'-'uI;i\ <irf t
*y, j;:1 'orang-orang yang terdahulu lagt yang

pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan

Anshar dan orang-orang yang mengihtti mereka dengan

baik'. la lalu berkat4 'Siapa yang membacakanmu ayat ini?'

Dia menjawab, 'Aku dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab'. Umar

berkata, 'Jangan tinggalkan aku sampai aku membawamu

kepadanya'. Umar pun mendatangi Ubay dan berkata

kepadanya, 'Apa benar kamu membaca ayat ini kepada orang

ini?' Ubay berkat4 'Yq dan aku mendengarnya dari

Rasulullah SAW."

Umar berkata, ecl{ku telatr mengira ba}rwa karni tela}r

diangkat dengan satu derajat yang tidak akan dicapai oleh

orang lain setelah kami. Pembenar (penguat) ayat ini adalatr

ayat pertarrra surah Al Jumu'ah, pertengahan surah Al Hasyr,

dan akhir surah Al Anfaal.

Awal surah Al Jumu'ah adalah,'i"W-$ &'ult'.5'o""
(iuga) lrepada kaum yang lain dari mereka yang belum

berhubungan dengan mereka.'(Qs. Al Jumu'ah 162):3)

Pertengatran surah 4 H*y. adalatr, 1n1,;.,1.'e iV <rJt3
.r-,ir" $8" 3_5i q?\;6;-pt Yj 5j6_,oa
orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan

Anshar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah

lrami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih

dulu dari lcami".'(Qs. Al Hasyr [59]: 10)



S:lr,lrttrlfiantfuh

Akhir sur4h Al Anfaal adalah, li;63 3It U g( 'r$5
"fu ,a4*' $ bW'Dan orang-orang yang beriman

sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu

maka orang-orong itu termasuk golonganmu (juga)'." (Qs.

Al Anfaal [8]: 75)t8o

17176. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

bin Athiyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ma'syar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ka'ab Al Qurazhi, ia berkata: Umar bin Al Khaththab

melewati seseorang yang membaca, '-'oI';$ -1,j{r1t
lG'i| irsiS "orang-orang yang terdahulu lagt yang

pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan

anshar Sampai aya! ';L V; "Dan merekalntn ridha

kcpada Allah, " Dia berkata, "IJmar mengambil tangan orang

itu dan berkat4 'Siapa yang membacakanmu ayat ini?' Dia

menjawab, {.fbay bin Ka'ab.' Umar berkat4 'Jangan

tinggalkan aktr sampai aku membawamu kepadanya.'

Tatkala sudatr sampai kepada Ubay, Umar pun berkata

kepadanya, Apa benar kamu membacakan ayat ini

kepadanya?' Ubay berkata 'Ya'. Umar berkata, 'Apakah

karrru mendengamya dad Rasulullah SAW?' Ubay

menjawab, 'Ya'. Umar berkata, 'Aku telah mengira bahwa

kami telatr diangkat dengan satu derajat yang tidak akan

dicapai oleh orang lain setelah kami'. Ubay lalu berkata,

'Pembenar (penguat) ayat ini adalah ayat pertama surah Al

Jumu'ah, pertengatran surah Al Hasyr, dan akhir suratr Al
Anfaal. Awal surah Al Jumu'ah adalah, it*'-6 i*irlt:5

Ito 61 Baghawi dalan Ma'alim At-Tozil (3/99, 100).
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g

fy-"Dan (iuga) kcpada kaum yang lain dari mereka yang

belurn berhubungon dengan mereka. " (Qs. AI Jumu'atr [62]:
3).

Pertengahan surah 4l H*yr adalah, ln4.,r-1't1- iE 6-5V
,r.s $8. 6.51 s:;\., 6 ii s5 z];i_,, 6,,
orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan

Anshar), mereka berdoa, 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami

dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu
dari lcami'." (Qs.Al Hasyr [59]: l0)

Akhir suratr Al Anfaal adalatr, lt31:;rli;.Stl:rjEt;i$5
K. Afl;V #;, "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu
lrcmudian berhijrah serta berjihad bersomamu maka orang-orang itu
termasuk golonganmu |u4a)..." (Qs. Al Anfaal [8]: 75)t8t

Ada pula riwayat senada dari Umar, antara lain:

17177. Diceritakan kepadaku dari Ahmad bin Yusuf, ia berkata: Al
Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj
menceritakan kepada kalrri dari Harun, dari Habib bin Asy-
Syatrid, dari Ibnu Amir Al Anshari, bahwa Umar bin Al
Khaththab membaca )tA'i5tg45i'eitf;1.i1 -- ,j^{ rY,

#y,ii:Slrl(2"Orang-orangyangterdahututagtyang
pertama-tama (masuk hlam) dari golongan Muhajirin dan

Awhar dan orang-orang yang mengihtti mereka dengan

baik" Tapi dia me-marfu'-kan latazh lb,lr (dengan

dhatnmah di akhirnya) dan tidak membaca huruf waw

sebelum latazh liir. I,au Zaid membetulkannya dengan

Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7/268) dan Ibnu Athiryah
dalamAl Muhmrar Al Wajb (3f75).
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membaca, *1, i;31 e-$(e "oon orang-orang yang

mengikati mereka dengan baih"

Umar pur memb aca,, E Lli;$fu$f,
7-aid be*ata, *Tapi Amirul Mulqninin lebih tahu."

Umar berkata, "(Kalau begitu) panggilkan aku Ubay bin

Ka'ab." Ubay pun dibawa menghadapnya, dan ia bertanya

tentang cara membaca ayat tersebut. Ubay membacanya,

*y,i;,3fr-5:('
Umar pun berkata, "Kalau begrtu kita ikuti bacaan Lfbay.'182

Abu Ja'far berkata: Para abli qira'at membacanya dengan

meng-kasrah-kan kata .lt3lr sebagai ma'tlruf dari kata tiSfAt.
Tetapi ada riwayat dari Al Hasan Al Bashri yang membacanya dengan

dhammah pada kata al anshar sebagai ma'thuf (*mbtngan) dari kata

if.c.l'."'
'Qira'at yang aku pegang dan aku tidak membolehkan

selainnya adalah dengan meng-kasrah-kan kata .ltioltr. Alasanny4

sudalr ada ijma'yang memburcanya demikian. Lagipula" generasi awal

yang dimaksud di sini adalah dari kedua kelompok tersebut

(Muhajirin dan Anshar). Adanya pengungkapan hanya generasi awal

dari Muhajirin dan Anshar, serta adanya huruf waw pada kata y-it,
maka itu karena memang demikianlatr yang ada dalam mushaf-mushaf

kaum muslim. Mereka yang mengikuti dengan baik ini tidak termasuk

golongan Muhajirin dan Anshar.

Disebutkan pula oleh As-suyrthi ddam Ad-Durr Al Mantsur (4D68), dan ia
bersumber dari Abu Ubai4Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, serta Habib bin
Asy-Syahid.
Lihat pula I I Muhorar Al Wajiz (3175) daa Al Bahr Al Muhith (51495).



Tafsir Athlhabari

Sedangkan kata 0}lgt marfu' lantaran adanya a'id
(pengulangan) penyebutan mereka, kembali pada kalimat Xi <5
,o/ ? ,.2 -r,2.;.ett))t f+e.

Makna dari keseluruhan kalimat ini adalah, Allah meridhai

mereka semua karena ketaatan mereka untuk senantiasa setia kepada

Nabi-Nya dan melaksanakan semua perintah serta meninggalkan

semua larangan-Nya. Generasi awal dari kalangan Muhajirin dan

Anshff serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik,

ridha akan hal itu demi melihat patrala besar yang akan mereka

peroleh bila senantiasa taat kepada Allatt dan rasul-Nya. Allatr

mempersiapkan surga-surga yang mengalir di bawalrnya sungai-

sungai, mereka kekal di dalamnya, tidak mati dan tidak pula pernatr

keluar darinya. Itulah kemenangan yang besar.

o00

Wfuxt,t3 U C *l-,1Str 5,;K; ;-;
5;{;f qrYfr ';r"";#;i'A1x1o iiQ

oD mrtma or(mg-ordrlg Arab Bodui yorrrg di sel<elilingnw ia4
ailn orang-otangnumnfil<; dm, (iu3a) di mttara pmfuduk

lvladjlnah.Mer:ell.ol<eterlahmtdalaml<enutnafil<mny*Korrnt
(tvmanmwA) ddak mmgetalud mselca, (tetapi) I<dtr.ilah

ydngmengetalwi mqela Nanti nrsela dl<f,r.Kmni sil<sa &n
l<alilcerrudianmsel<nolwrdil<entbalil<ml<epadaadzdbyffirg

fusar.' (Qs. At.Taubah [9]: 101)

*i-,(iJt
V' 7 7
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Talrwil lirman Allah: bj'o;W-,_ii.ii GK.;#,
6;{; f {i.! fr W prt g-6ru{ o:ai F'W Z.rs 

-$1

U!- ,;tto $L fOi antara orong-orang Arab Badui yang di
sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; don liugal di antara
penduduk Madinah. Mereha keterlaluan dalam kemunaftkannya
Kamu [MuhammadJ tidak mcngetahui mereka, [tetapiJ Kamilah
yang mengetahui mereka Nanfi mereka akan Kami siksa dua kali
kemudian mereka akan dikembalikan kepada adztb yang besar)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Di antara orang-orang
Arab badui yang ada di sekitar kota kalian, ada yang munafik, dan
juga dari penduduk Madinah sendiri ada yang seperti mereka."

Aqi :FV:: "Merela keterlaluon dalam kemunafikannya,,,

artinya, yang sangat mudatr menjadi munafik dan keras kepala dengan

sikap tersebut. Oleh karena rtq ada ayat yangmenyebutkan 3J6 i,tii3
a, syetan yang sangat jahat. Bila dikatakan, i.: &"0>ti 't'#

maka artinya, si fulan sangat durhaka kepada Tuhannya, selalu

berbuat maksiat, batrkan terbiasa melakukan hal itu. Ini dikatakan oleh
Ibnu Zaid, sebagaimana dalam riwayat berilnrt ini:

17178. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata
tentang firman Allah SWT,gEi 'ry W;7;S T U
"Dan fuga) di antara penduduk Madinah. Mereka

keterlaluan dalam kemunafikannya," bahwa maksudnya

adalah, mereka selalu bersikap munafi.k dan tidak pernatr

bertobat, padahal yang lain sudah bertobat."l&

'* Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/lt6S).
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17179. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, tentang ayat, j.j
J)fli :F t;i 7;S ,$,'oon (iusa) di antara penduduk

Madinah. Mereka kcterlaluan dalam kemunafikannya."

Maksudnya adalah, mereka bersikeras tetap seperti itu dan

tidak mau bersikap lain.

i{E'f "Ko*u (Muhammad) tidak mengetahui mereka."

Artinya, Allah mengatakan kepada Nabi-Nya Mtrhammad

SAW, *Wahai Muhammad, kamu tidak tahu siapa saja

orang-orang munafik yang Aku sebutkan itu, baik dari

kalangan Arab badui yang ada di sekitar Madinah, maupun

yang ada di Madinatr sendiri. Tapi Kami tatru siapa saja

mereka."l85

Ini sebagaimana penafsiran para atrli yang lain berikut ini:

17180. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia [terkata:

l+b&xrazzaq mengabarkan kepada l6ami, Ma'mar

mengabarkan kepada kalni dari Qatadah, tentang firman

Allah, ,-;1rfif G K; i4 "Di antara orang-orang

Arab Badui yang di sekclilingmu ittt," sampai firman-Nya,

# il "(etapi) kamitah yang mengetohui mereka,"

Maksudnya adalah, mengapa orang-orang itu benrsaha

mengetahui apakah si fulan ini masuk surga atau neraka,

padahal jika kamu tanya dia tentang dirinya, maka ia akan

menjawab, "Tidak tahu!' Sungguh, engkau lebih tatru akan

dirimu sendiri daripada manusia lain, dan Aku memberikan

tt5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1869) dan Ibnu Hisyam dalan As-Sirah An-
Nabowilyah (4/198).
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beban kepadamu sama dengan yang Aku bebankan kepada

para nabi sebelunrmu.

Nabi Allah Nuh b€rkar4 @ <,I; :$g g * V
"Bagaimana aht mengetahui aW yang telah mereka

kcrjakan? " (Qs.Asy-Syr'araa' 126l: Il2)
Nabi Allah Syu'aib berkata b 4 ;l3 To ;t\ 4.
@ +*ZpK&[I U3"'qrr]"sisa (kciniungan) dmi Attah

odalah lebih baik bagimu jika kamu orong-orang yang

beriman. Dan aht bukonlah seor(mg peniago atas dirimu."
(Qs. Huud I l]: 80

Allatr berfirman kepada Nabi-Nya, ;i:t:";3'i537 " Kamu

tidak mengetahuinya, tapi Kami mengetahui siapa saia

mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 101)te

Sedangkan firman Allab {J1 ;;W "Nanti mereka akan

Kami siksa dua kali." Maksudnya adalalL Kami akan

mengadzab orang-orang munafik itu dua kali, salah satunya

di dunia, dan yang lain di alam kubur.

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang adz b yang akan

ditimpakan kepada mereka di dunia.

Sebagian berpendapat bahwa itu adalah kejelekan mereka yang

disiarkan Allah, dan dibukanya rahasia mereka oleh Allah kepada

manusia lainnya melalui lisan Rasulullah SAW. Sebagaimana

dikatalcan dalarn riwayat-riwayat berikut ini:

l7l8l. Al Husain bin Amr Al Anqari menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ayahku menceritakan kepada karni, ia berkata:

'r Disebutkan pula oleh Abdurazzatc dalam tafsirnya Qfi6l dan 162) dan Ibnu Abu
Hatim dalam tafsirnya (6/1870).
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Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu

Malik, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, GK;
aqi',Y lii )1_iS 6 U liq t - i,rf+r.,if{i" Di

antara orang-orang Arab Badui yang di sekclilingmu itu,

ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk

Madinah. mereka kcterlaluan dalam lcemunafikannya."

Sampai firman-Ny4 @# ,;(o"Azab yang besar,"

Dia berkat4 *Rasulullah SAW berdiri sambil berkhutbah

pada hari Jum'at. Beliau bersabdq 'Wahai fulan, kcluarloh!

Sesungguhnya engkau adalah munafik Wahai fulan,
lrcluarlah ! Se sungguhnya engkau adalah munafik'.

Lalu keluarlah dari masjid beberapa orang yang telah

disebutkan keburukannya tersebut. Mereka bertemu dengan

Umar ketika keluar dari masjid. Umar bersembruryi dari

mereka karena malu takut ketahuan terlambat datang shalat

Jnm'at sebab ia mengira orang-orang sudah selesai

melaksanakan shalat Jum'at. Sebaliknya, mereka juga

bersembunyi dari Umar, sebab mengira Umar telah

mengetatrui kej elekan mereka.

Umar pun sarnpai ke masjid dan mendapati ternyata shalat

Jum'at belum dimulai. Lalu ada seseorang dari kaum muslim

yang berkata kepadany4 'Bergembiralah watrai Umar, hari

ini Allah telatr menampakkan kebusukan orang-orang

munafik'.



SrmahAtTa6oh

Ini adalah adzab pertamq yaitu ketika mereka disunrh keluar
dari masjid. Sedangkan adz,abkedua adalatr siksa kubur.',187

17182. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan
kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Malik, tentang firman
AIlalL ,{J1 fr',ff- "Nanti mereka akan Kami siksa dua
kali," ia berkata, "Rasulullah SAW sedang berkhutbd dan

beliau menyebutkan ftebunrkan) orang-orang munafik.
Beliau menyiksa mereka dengan lisan beliau. Setelah itu
(adab kedua) adalah adzab 1o6*.r I tt

Mereka yang berpendapat demikian antara lain:

17183. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Ibnu Abu NajilU dari Mujahi4 teNilang

firman Allah, {J1 frf* "Nanti mereka akan l{ami siksa

dua kali," maksudnya adalah dengan pembrmuhan dan
peirawanan.l39

17184. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu NajrlU dari
Mujatrid, tentang ayat, iF; frW "Nanti merekn akan
Kami siksa dua kali," adalatr dengan kelaparan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611870),Ibnu Katsir dalam taftirnya eD72),
Ibnu Athilyah dalam Al Muhurs Al Wajiz Ql76), dan Al Bagbawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (3/l 0 1).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Montsur (4D74), dan ia menyandarkannya
kepada Abu Syaikh.
Disebutkan pula oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya Qll6Z),Ibnu Abu Hatim
dalam tafsirnya (6/1871), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tonzil (3/l0l), dan
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Q1492).

Itt

It9
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dan adzrlb rcuur:r. 6E,fii JL 5;:{}?,' K" *udi an me r e ka

alran dikembalikan kcpada adzab yang besar. " Yaitu adzab

pada Hari Kiamat.leo

17185. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Aun Al

Qasim dan Yahya bin Adam menceritakan kepada kami dari

Sufuan, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman

Allah, 6J1 fr';X 
uNanti mereka akan Kami siksa dua

lwli." Maksudnya adalah kelaparan dan pembunuhan. Yahya

berkata, "Ketakutan dan pembunuhurr.:rlel

17186. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Iman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahid, ia berkata" "Artinya yaitu kelaparan dan

pembruruhan."l92

17187. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Yaman menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari As-

Suddi, dari Abu Malik, dari Mujahid, tentang ayat, fi{i7
{:1 "Nanti mereka akon Kami siksa dua kali," ia berkata,

"(Yaitu) kelaparan dan adzab kubur."le3

17188. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayaL t{; &{" "Nanti mereka akan

r90

l9l
Disebutlcan pula oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toruil (3/l0l).
Kami belum menemukan dengan reddsi )ang sama dalam referensi yang ada
padakami.
Disebutkan pula oleh lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31494) dan Al
Baghawi daJiam Mo'alim At-Teail (3ll0l).
Lihat Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir Q1494).
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Kami siksa dua kali," dia berkata, "(yaitu) kelaparan dan
pembunuhan."l%

Sebagian lain menafsirkanny4 "Kami akan mengadzab
mereka dengan adzab di dunia, dan satu lagi di akhirat.', Mereka yang
berpendapat demikian adalah:

17189- Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada lgmi, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadatr, tentang ayaL tf; frW
"Nanti mereka akon Komi siksa dua kali.,'yaitu adzab dunia
dan aktrirat . #U6;JtCj:;;j'f 

,,Kemudron 
mereka akan

dikembalikon kcryda adzob yory besff.,'

Disebutkan kepada kami bahwa Nabi Allah SAW
menyarnpaikan rahasia kepada Hudzaifah dua belas narna
yang termasuk orang munafik. Dia berkata, ..Enam di antara
mereka, cukuplah kalian tahu mereka terkena Dubailahres
yang merupakan pelita dari Neraka Jahanam, yang
menyenrng pundak mereka hingga menjalar ke dada, dan
enam sisanya mati tragis."

Disebu&an kepada karni batrwa Umar bin AI I(haththab RA
selalu mengamati bila ada orang yang mati, apakah
Hudzaifah menshalatkannya? Bila Hudzaifah
menshalatkannya maka ia ikut menshalatkanny4 dan bila
tidak maka dia akan meninggalkannya pula.

Disebutkan pula oleh An-Nuhhas dalam Ma'ani Al fur'an (3D49) dan Ibnu Al
Javzi dalam Zad Al Mas ir Q /494).
sejenis bisul atau kudis yang menyerang ke dalam rongga perut, dan biasanya
menyebabkan kematian.

l9a
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Disebutkan kepada kami batrwa Umar berkata kepada

Hudzaifirh, "Aku menuntutnu di hadapan Allah, apakatr alnr

termastrk di antara mereka?" Dia menjawab, "Demi Allah,

bukan. Aku tidak akan memberi rasa aman kepada siapa prut

setelatr engkau ini dari ancaman kemunafikan i6rle6.;rle7

l7l9}. Mtrhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karrri, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang ayat, {; fr'{{"
"Nanti merelw akan Kami siksa dua kali," dia berkata,

"Yaifu adz,abdunia dan adzab di kubur."les

17191. Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al AIa

menceritakan kepada karti, mereka berkata: Badal bin AI

Muhbir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang aya4.

'''7'"u- ""fr "Nanti mereka akan l{ami siksa dua kali,"*/ f1r.- 
u 'tw't tru"rt otDu

dia berkata "Yaitu sebuatr adz.abdunia dan adzab kubut."le

17192. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Yaitu adzab di drmia

dan adzab di kubur, lalu mereka dimasukkan ke dalam adzab

neraka."2oo

Maksudnya, bila ada lagr yang bertanya sepertimu, maka alcu tidak akan

menjawabny a. Wall alru a' I arn. P eni.
Redaksi seperti ini disebutkan secara lengkap oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(7D73) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (51497).

Disebutkan pula oleh Abdurrazzak dalam tafsinrya Qll62), Al Alusi dalam kth
Al Ma'ani (l l/l l), dan Al Faldr Ar-R^zi dalam tafsirnya (161174).

Kami tidak menemukannya dengan redalai ini, baik dari Qatadah maupun Ibnu

lwuj. Lthat Zad Al Masir Q I 492).

Lihat sebelumnya.
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Pendapat lain mengatakan bahwa adzab yang mereka terima
adalah salatr satu dari dua fase, fase pertama menimpa keluarga atau

harta mereka, dan satu lagi menimpa mereka di Neraka Jahanarn. Itu
disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17193. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berl,ata"

tentang firman AllalL {J1 frW "Nanti merekn akan

Kami siksa dua knli," dia berkata, "Adzab di dunia adalah
yang menimpa anak-anak dan hafia." Lalu ia membaca

fimran Alah, fr4-'fri L_j_frt\frJ-{;',#\1 iFjt6
qaXi;4i jq"i,tot i*gbn harta benda dan anak-
anak mereka menarik lutimu. Sesunggulmya Altah
menghendaki dengan (memberi) lurta benda dan anok-anak
itu untuk menyiksa mereka dalam kchidupan di dunia. " (Qs.

At-Taubah [9]: 55) Yaitu dengan adanya musibah yang

," menimpa mereka Ihr meqiadi adzab unhrk orang-orang

munafik, sedangkan buat orang mukmin menjadi tambahan

patrala. Sementara in\ adzab di akhirat adalah siksa neraka.'f

"V e6; Jl, 5;:;;_ "Kemudian meretra atran,
dikcmbalikan kepada adzab yang besar." Artinya adalatr

,reraka.2ol

Pendapat lain mengatakan bahwa kedua adzab itu salah

satunya adalah hukuman had, dan satunya lagi adzab kubur.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari jalur yang

tidak bisa diterima.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6ll87l),Ibnu Al Jauzi dalam Zad AI Mosir
(31394), dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (51497).
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Ada pula yang berpendapat bahwa salah satunya adalah

pengambilat zakat dari harta merek4 dan satu lagi berupa

adzab kubur. Ini bersumber dari Sulaiman bin Arqam, dari Al
Hasan.

Ada pula yang berpendapat bahwa kedua adzab itu adalah

perasaan mereka yang selalu marah terhadap perkara-perkara

keislaman. Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

17194. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, tentang ayat

{iJ1 frW "Nanti mereko alcan Kami siksa dua kali," ia
berkata, "Dua kali adzab yang dipersiapkan untuk mereka

menwut informasi yang sampai kepadaku adalah, kebencian

mereka terhadap sesuatu yang menimpa Islam (berupa

kemenangan), kemudian adzab kubur. Setelah itu mereka

ditimpa adzr;b yang besar, mereka kekal dalam adz:ib

akhirat."2o2

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurutku
adalah, Allah mengabarkan batrwa mereka yang sangat keras

kemunafikannya itu akan diadzab sebanyak dua kali. Tapi, Allatr tidak
menetapkan kepada kita dalil yang bisa kita gunakan untuk
mengetahui kedua bentuk adzab tersebut. Bisa saja penafsiran salatr

satu dari yang telah kami utarakan benar, tapi kani tidak memiliki
dalil yang bisa lebih menguatkan salah satu daripada yang lain. yang

pasti, firman Allah, "Kemudian mereka akan dikcmbalikan trepada

adzab yang besar, " menunjukkan bahwa kedua adzab tersebut terjadi
sebelum mereka masuk ke neraka, dan biasanya itu terjadi di alam

'' Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6llS7l) dan Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-
Nabawiyyah (4/198).
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kubur. * U$ JL 5;{}? " Ke mudi an mer e ka akon dikc mb al ikan

kzpada adzab yang besar. " Artinyq kemudian orang-orang munafik

ini dikembalikan ke adza;b yang besar setelah sebelumnya

mendapatkan dua kali siksaan. Adza;b yang besar itu adalatr Neraka

Jatranam.

o00

{ifi &W?\;W1GWb}\Vjai,*r;
'd3fr's:t'f"&3.;:-s

"Dalrt (ailo fuila) or(mg.ofimglain yang mengalcui ilosa-dosa

muekarmsel<tnencanptubaurl<mrpel<niaanymgbaik
dmganpel<u jaanlolinyangbuntk.IvhtdalvrnrrudalrrrrtAJlah

menrrinto tobat nrrr.el<* Sesunguhnya Nlah Mahf,
P engampn lf,gi Malw P enSt oyr ang."

(Qs. At.Taubah [9]: lOZ)

ralrwil lirman 4"!: WlGW iT)a+Vi;ii'ilt:;
'#3;{b'K"'t'1"'&l.;-i|Xi;:;V?r:;roii?oioputalorans-
orang lain yang mengakui doso-dosa mereka, mereka

mencampurbaurkan arnalan yang baik dengan pekeriaan lain yang

buruk Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereko-

SesungguhnyaAllah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Di Madinah itu ada

orang-orang yang sangat parah kemunafikannya, dan ada pula orang

yang mengakui dosa-dosa mereka.
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Ub \:e f*i, "t&reka mencampurbaurkan amalan yang

baik," maksudnya adalah, mereka mencampwkan amal shalih dengan

amal buruk. Amal baik adalah pengakuan mereka akan dosa dan

pertobatan mereka darinya. Sedangkan amal bunrknya adalah sikap

mereka yang tidak mau ikut Rasulullah SAW ketika beliau pergi

berperang. Mereka telah meninggalkan jihad bersama kaum muslim.

Jika ada yang mempertanyakan, "Bagaimana bisa dikatakan,
€* ;ii 6irtb'Yt1b rliv, padahal sehanrsnya kalimatnya berbunyi,

*;r;ilb'rr;o riiter
Jawabannya adalah: Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat

dalarn masalah (susunan kalimat seperti) ini. Sebagian ahli natrwu

Bashrah berpendapat bahwa itu bisa saja dikatakan demikian dan

boleh dalam aturan bahasa Arab. Misalnya seseorang berkata, 6Pl
Z3.J$t l,lit "4i, sudah menyamai kayu." Itu sama artinya dengan

icalimat, z;1tJ\i(Jlt 67t "Air zudah menyamai kayu." Juga kalimat,

$rt;$ ',,*b *Aku mencampur air dan susu." Itu sama artinya

i*g9Jtg *o*g* susu'.

Sebagian ahli nahwu Kufah berpendapat bahwa itu sama

dengan kalimat fri iCir 'r*)t dan mereka mengingkari kalau
kalimat ini disamakan penggunaannya dengan kalimat, ifit ,e:$,t
?f,.rtltt. Alasan mereka adalalL kata ke4a .Uil "mencampurtan,
merupakan amil (memberi efek i'rab) pada kata objek pertama dan

kedu4 dan kedua kata ini bisa saja ditukar posisinya (misalnya

disebntkan al-laban dulu bartr al ma'-penj). Sebalikny4 dalam
contoh kalimaq z;*J i ;6It aafri tidak boleh mendahulukan kata
z3el daripada kata ,(r. Menunrt mereka itu merupakan dalil
perbedaan antara pencampuran itu.
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'& S|:-Siif ;G "Mudah-mudahan Altah menerima taubat

mereka. " Maksudnya, semoga Allah menerima tobat mereka Kata

semoga dari Allah berarti pasti Oukan sekadar harapan), sehingga

menjadi, Allah pasti menerimatobat mereka."

'd3;{L'iti'31 "sesungguhnya Attah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang."

Maksudnya, Allah Maha Memiliki sifat pengampun dan

menerima tobat orang yang bertobat dari segala dosanya. Allah juga

Matra Menutupi dosa itu, serta Maha Penyayang, sehingga tidak akan

mengadzabnya.

Abu Ja'far berkata: Yang tqrat menunrtku adalah, bentuk

kalimat ini sama dengan kalimat ,llt t;fJir'r*i" ccr{ku mencampur air

dan susu." Artinya mencampur air de,ngan zusu.

Para ahli tafsir b€rHa pendapat mengenai makna ayat

tersebut dan sebab diturunkannya

Sebagian berpendapat bahwa ayat tersebtrt turun berkenaan

dengan sepuluh orang yang tidak ikut perang hrsama Rasulullatr

SAW saat perang Tabuk. Di antara mereka adalah Abu Lubabah.

Tujuh orzurg di antara mereka mengikat diri di tiang, tepat di depan

pintu kedatangan Nabi SAW, sebagai bentuk pertobatan mereka dari

dosa yang telah mereka lalarkan. Sebagaimana dijelaskan dalarn

riwayat berilatt ini:

17195. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada lolni, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, {ari Ibnu Abbas, tentang

nrman Arrah, W;t ;W#W A|\VA i'i+t;
"Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengahti dosa-dosa

k
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mereka, mereka mencamryrb&trkan amalan yang baik
dengan pekerjaan lain yang buruh" dia berkatq ..Sepuluh

orang yang tidak ikut Nabi SAW dalam perang Tabuk.

Ketika Nabi SAW kembali (dari peperangan), tujuh orang
dari mereka mengikat diri di tiang-tiang masjid yang

kebetulan tempat lewat Nabi SAW. Ketika beliau melihat
merekq beliau prm bertanya" 'Siapa mereka yang mengikat
diri di tiang-tiang masjid itu'? Pata sahabat menjawab, .Ini

adalatr Abu Lubabah dan teman-temannya, mereka tidak ikut
perang bersama engkau wahai Rasulullah. Mereka berharap
engkau bersedia melepaskan mereka dan memberi maaf
kepada mereka'. Rasulullatl SAW lalu bersaMa ,Aht

bersumpah demi Allah tidak akan melepaskan mereka dan
tidak okan memberi naaf kcpada mereka sampai Allat
sendiri yang melepaskan mereka. Mereka tidak suka Wdaht
dan tidak bersedia ihtt perang bersama kmrm muslim.,

Ketil€ itu disampaikan kepada mereka, mereka prm berkata
'Kami, demi Alla[ juga tidak akan melepaskan diri l<ami

sampai Allah yang melepaslon karni., Allah lalu
menurunkan ay ag'tTjWSrLW ;r..}\VA i,jlt:,(ij,'Dan (ada puta) orangerang lain yang mengahti dosa-
dosa merekn, mereka mencampurbaurkan amalan yang baik
dengan pekerjaan lain yang buruk Mudah-mudahan Allah
menerimo tobat merekt'.

Latazin 'Mudah-mudahan' dari Allah berarti pasti akan
dikabulkan. Ketika itu disampaikan kepada Nabi SAW,
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beliau putr ' merrbebaskan mereka, aftin' '.memaafkan

mereka.t'203- "ii:' '1 ':'

Pendapat lain mengatakan batrwajumlah mereka enam orang,
dan salah satunya addatr Abu Lubabah. sebagaimana riwayat berikut
uu:

17196. Muhammad bin Sa'd mqpce.ritakan ["puau[,r, ia berkata:

Ayahku *"r,""ritak o [fr;d"k1 ia 
'berkata: 

pamanku

menceritakan kepadakl ia Uertatar 4yu*o menceritakan

kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu-AAbas, tentang firman
ArrarL6'"i:-t?7rrrv,Se{(;Wt-3;':iG;j:AS;rr;
'6 3;;L 6i ill& 6fi - o"n r"at it"i r*"s.orang tain
yang mengahti dosg@sa meTeka, , mereka

mencamlrurbaurkan amolanya4.g baik dengan pekcrjaan lain
yang buruk 14u4ah-mtdafu, illrh ^nirire. litat mereka.

Sesungguhnya Ailqh Malu Pengampry lagr Maha
Perryayang. " Itu karena Rasulullah SAW berjuang di perang

Tabuk, Sedan$an Abu LubAbah 'seftd lfma'oiang temannya

tidak ikut beisamir Nati SAry. Kdmudian Abu Lubabah dan

dua orang temannya mulai berpikir dan menyesali tindakan

mereka yang tidak ikut berperang. Mereka yakin akan

mendapat kecelakaan. Mereka berkata, *Kita tenang-tenang

di sini bersama para wanita, sedangkan Rasulullah SAW
bersama orang-oftmg mukriin pergi berperang?! Mfiilah kita

diri kita di liang-tiang dan tidak akan

melepaskannya,sampai Rasulutlah SAW yang melepaskan

kita dan memberi maaf kita-"

2s' Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6tlS72).
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Abu Lubabah dan kedua orang temannya pun berangkat dan

mengikat diri mereka di tiang masjid. Sedangkan ketiga

orang lagi tidak tunrt serta melakukan hal itu.

Ketika Rasulullatr SAWkembali dari peperangan dan mereka

kebetulan mengikat diri di jalan Rasulullah SAW biasa lewa!
sehingga beliau berpapasan dengan mereka. Beliau pun

bertanya "Siapa mereko yang mengikat diri di tiang masjid

ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Abu Lubabah dan

teman-temannya yang tidak ikut berperang bersama engkau.

Mereka berjanji kepada Allah tidak akan melepaskan diri
mereka sampai engkau yang melepaskan mereka dan

meridhai mereka. Mereka sudah mengakui kesal"han

mereka." Rasulullah SAW lalu bersabd4 "Demi Allah, aht
tidak akan melepaskan mereka sampai aht diperintahkan

untuk itu, dan aht tidok akan memaa/kan mereka sarnpai

Allah sendiri yang memoaJkan mereka. Mereka sengajo

menghindar dariht dan mereka tidak senang ihtt berperang

bersama kaum muslim."

Kemudian, dengan rahmat-Nya Allatr menurunkan ayar\

3.3_ $ Kl # W ?qW tuW A-i\V*i i,i*t;
@ ej ![b'Kti'tr* "Dan (ada prri;) orang-orons tain
yang mengahi dosa-doso mereko, merekn

mencamprurbaurkan amalan yang baik dengan pekcrjaan lain
yang buruk Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka.

Sesungguhnya Allah Malw Pengarnpwt last Mala
Penyayang."
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Lafazh "Mudah-mudahan" dari Allah berarti pasti akan
dikabulkan. Ketika itu disampaikan kepada Nabi SAW,
beliau pun membebaskan mereka dan memaalkan mereka.2fr

Pendapat lain mengatakan batrwa mereka yang mengikat diri
di tiang-tiang masjid berjunlah delapan orang. sebagaimana
disebutkan dalam riwayat-riwayat berihrt ini:

17197- Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,qub
menceritakan kepada kami dari Zatd, bn Aslam, (tentang
nrman n*} WTt;tWfuW fuj:\Vj;i Si*r;
@';r:tr>':"i1of'd;63-6'rfr i"iii-1"ip,,r,1orans-
orang lain yang mengokui dosa4osa mereka, mereka
mencam|rurbatrkan anolot yang baik dengan pekcrjaan lain
yang buruk Mudah-mudohon Allah menerimo tobat mereka.

Sesungguhryn Allah Maha pengampun tagt Maha
Penyayang," dia bedcat4 .Mereka adalah delapan ormg
yang mengikat diri di tiang-tiang masjid. Di antara mereka
adalah Kardam, Muradis, dan Abu Lubabah.,,20s

17198. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari ya,qub, dari Ja,far, dari
Sa'id, ia berkata, "Yang mengikat diri mereka 6i fiang-tiang
masjid adalah Hilal, Abu Lubabah, Kurdurn, Muradis, dan
Abu Qais.''6

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'it An-Nubwvv'ah (5D12),Ibnu Abu
Hatim dalam tafsirnya (611872, 1873), Al Mawardi dalam An-Nukat wo Al
tlyn (31397), dan Al Baghawi dalam Mo'alim At-Tanzit (3/102).
Disebutlon pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6fit72), AI Baghawi
dzlam Ma'alim At-Tarail Qll02),Ibnu Athilyah dalam Al Muharrs At wajiz
(3n7), dan Ibnu Al Jauzi dalalm, Zad Al Masir Q1494).
LihatTafsir lbnu Katsir (7D74).



W*rArt:ftofuri

Ada pula yang berpeNdapat bahwa mereka berjumlah tujutl

orang. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17199. Bisyr menceritakan kepada lemi, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab tentang firman Allah, lt;rl'6
'r*eSS':'r&V?:.WjGift b.i\r|ii"o*
(oda pla) orang-orang lain yang mengahti dosa-dosa

mereka, mereka mencampwbawkan pekerjaan yang baik

dengan pekcrjaan lain yang buruk Mudah-mudahan Allah

menerima tobat mereka." Disebutkan kepada kami bahwa

ada tujutr orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Empat

orang di antaranya mencampur amalan buruk dengan amalan

baik, yaitu Jadd bin Qais, Abu Lubabatr, Haram, dan Aus.

Semuanya dari kalangan Anshar. Kepada merekalah

dittrnurkan ayat, i33#'i;it l5 irL "Ambiltah mkat

dari sebagion t *to mereka-..." (Qs. At-Taubah lel: i0f1.207

17200. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaw menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, (tentang fimran Allah), fuW
V 7:;$o "Mereka mencamlrurbaurkan amalan yang

baik dengan pekcrjaan lainyang buruk, " ia berkata, "Mereka

adalah beberapa orang yang tidak ikut perang Tabuk. Di
antara mereka adalah Abu Lubabah dao Jadd bin Qais. Tobat

meneka diterima."

Disebrrtkan pula oleh Ibnu Athiyyah d^lm Al Lhthrro Al Vqiz QnT, N
Mawrdi dalam An-Nuka wa Al Uyun (3Rm, dan Abu Halyan dalam Al Balr
Al lvlulrith(5149t).
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Qatadatr berkata, "Mereka bukan bertiga."2o8

17201. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Su&an

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

(entang firman Allah), A.i\VA'b;rl:6 "Dan (ada pula)

orang-orang loin yang mengahti dosadosa mereka..." dia

berkata 'Mereka adalah tujuh orang, diantaranya Abu

Lubabatr, yang tidak ikut perang Tabuk, dan bukan tiga

otantg."2@

17202. Dic€ritakan dari Al Husain bin Al Faraj, dia be,rkata: Aku
mende,ngar Abu Mu'adz berkata: Llbaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-

Dhahhak berkaa, tqlury firman Allal\ t-i'\V*i'ojlt:t
W?:.3WiCi;W"D@t f"a" prrtil orang-orutg lain
yang mengahti dosa4osa mereka, mereka

- ' mencanpurbawkon anoloryongbaikdengon pekerjaan lain

yang buruk " Ini tunm berkenaan dengan Abu Lubabah dan

teman-temarmya yang tidak ihrt perang Tabuk. Ketika

Rasulullah SAW kembali dari peperangan beliart dan itu
tidak jauh dari Madinah, mereka menyesal dan berkatq *Kita

bersenang-senang bersama makanan dan wanita sementara

Rasulullah SAW berada dalam jihad dan kesusaban?! Demi

Allah, kita akan mengikat diri kita di tiang-tiang dan tidak

akan melepaskannya sampai Nabi Allatr yang melepaskan

kita atau memaafl<an kita."

Disebutkan pula oleh Abdunazzak dalam tafsirnya Qll63) dan Ibnu Abu Hatim
dalam tafsirny a (6 I 187 3).
Disebutkan pula oleh Ibnu Athilyah dalam Al Muhmrm Al Waiiz (3177) dan Al
Baghawi drJran Ma'alim At-Taruil (31102).

20t

2W
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Mereka pun mengikat diri mereka, dan tinggal tiga orang

yang tidak mengikat diri. Saat Rasulullah SAW tiba dari

p€perangan dan melewati masjid yang biasa menjadi jalan

beliau, beliau melihat merek4 maka beliau bertanya telrtang

mereka. Lalu dikatakan, "(Mereka adalatr) Abu Lubabah dan

teman-temannya yang tidak ihrt perang bersama engkau

wahai Nabi Allah. Mereka lalu melakukan itu pada dfui

merek4 sebagaimana yang engkau lihat. Mereka berjanji

kepada Allah untuk tidak melepaskan diri sarnpai engkau

sendiri yang melepaskan mereka.' Nabi Allah SAW

kemudian bersabda" "Aht tidok akon melepaskan mereka

sampai aht diperintahkan untuk melepaskan mereka, dan

aht tidak akan memaaJkon mereka sampai Allah sendiri yang

memaafkan mereka. Mereka lebih mementingkan diri mereka

dripada berperang bersana kout t muslim. "

Kemudian Allah menunrnkan ay a\lfiL A.}\VA S;il;
"& ;. AS':"1 &E ?;W96 " oii- @aa p,ta) or(ms-

omng lain yang mengahi dosa'dosa merelca, mereka

mencanpwbaurkon pelccriaon yang baik dengan pekcriaan

lain yang burttk lvfudoh'rrudolon Allah menerhna tobot

mereka"'

Kata "mudah-mudalron" dad Allah berarti pasti terjadi,

maka barulah Nabi Allah SAW melepaskan mereka dan

mernaaftan mereka.2lo

2r0 Katni belum menemukannya bersambung sanad sampai kepada Adh-Dhahhak.

Ibnu Abu Hatim menyebutkan semisalnya dalam tafsimya (611972,1873) dari

Ibnu Abbas.
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Pendapat lain mengatakan batrwa ayat ini khusus berlaku

untuk Abu Lubabah. Adapun dosa yang dia lakukan, kemudian

diarnpuni, adalah dalam kasus bani Quraizhah. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat berilut ini:

17203. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada karni dari Waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang uyut,'ig3\G;j;AS;;t:t
"Don (ada pula) orang-or(mg lain yong mengahti dosa-dosa

mereka.... " Dia berkata "0ni untuk) Abu Lubabah ketika dia

berkata kepada bani Quraizhah apa yang telah dia

katakan."2ll

17204. Muhamrnad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, 'ia 
berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrlu dari

Mujatri{ tentang uy"t,'fT.3:+Vjl'o;rl',j' Dan (ado ptta)
- orang-orang lain yang mengahri dosa-doso mereka...." Dia

berkata, "(Ini untuk) Abu Lubabah ketika ia berkata kepada

bani Quraiztrah apa yang telah ia katakan, 'Muhammad akan

menyembelih kalian bila kalian menyetujui hulcun

filta1rr.r2l2

17205. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, lalu dia menyebutkan yang

sama dengan yang tadi. Hanya saja, di sini redaksi

Disebutkan pula oleh Mujahid dalam tafsirnya (hal. 374), Ibnu Abu Hatim
dalam tafsirnya (611873), Al Baghawi dalatn Ma'alim At-Tanzil (3ll02), dan
Ibnu Athiyyah dalam Al Muhqro Al Wajiz (3177).

Ibid
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perkataannya adalah, 'Tika kalian menyetujui hukum-

Ny".''"

17206. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid, ia

berkata, 'Abu Lubabah mengikat dirinya di sebuah tiang dan

berkata, 'Aku tidak akan melepaskan diriku sampai Allah dan

Rasul-Nya yang melepaskan diriku'. Nabi SAW lalu

menghal alkannya. Dalam hal inilah turun ay at, Vj;i'ttjft:t-ffj\'Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengahti

io s a-do s a mer e ka ...' ."2r4

17207. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari

Mujahid, tentang ayat,'Oj'7y$iA'opl1*j "Dan (ada pula)

orang-orang lain yang mengalai dosa-dosa merela ... . " Ayat

I ini turun berkaitan dengan Abu Lubabfu.zts

Pendapat lain mengatakan bahwa justu ayat ini turun

berkenaan dengan Abu Lubabah, dalam kasusnya yang tidak ikut
perang Tabuk. Riwayat-riwayat yang menerangkan hal itu adalah:

17208. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Az-Zlthri berkata: Abu Lubabah

adalah salah seorang yang tidak ikut perang Tabuk bersama

Nabi SAW. Ia lalu mengikat dirinya sendiri di sebuah tiang

dan berkat4 "Demi Allah, aku tidak akan melepaskan diriku

Disebutkan pula oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3/102) dan Al
Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uyun Q/397).
Disebutkan pula oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/102).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (611873).

2t1
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dan tidak akan merasakan makanan dan minuman sampai aku

mati, atau Allah menerima tobatku." Dalam keadaan

demikian, ia merasakannya selama tujuh hari tanpa makanan

dan minuman" sampai.a}fiirnya ia jatuh pingsan. Allah lalu

menerima tobatnya. Ada yang berkata kepadanya, "Tobatuu
telah diterima wahai Abu Lubabah." Dia berkata, "Demi

Allah, aku tidak akan melepaskan diriku sampai Rasulullah

SAW yang melepaskanhr." Akhirnya Nabi SAW datang dan

melepaskannya dengan tangan beliau sendiri. Abu Lubabatr

lalu berkata, "Wahai RasulullalL salatr satu dari bentuk

tobatku adalalt aku tidak akan pergi lagi ke tempat aku

melalukan dosa, dan alru menyumbangkan selunrh hartalql

sebagai sedekah demi Allah dan Rasul-Nya." Rasulullatt

SAW lalu menjawab, "Sepertigo saja sudoh cuhtp bagimu

watai Abu Lubabah'2r6

Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang

Arab badui, seperti dalamriwayat-riwayat berihrt ini:

17209. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadalrq ia berkata:

Ayabku menceritakan kepadatu, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayabku menceritahan

kepadaku dari ayabnya, dari Ibnu Abbas, t€Nrtang firman

A[ah swr, V ?.tW #W fu]\V;;i i,i]t:'
"Dan (ada Wlo) orang-orang lain yang iengahti dosa'dosa

mereka, mereka mercanprbawkan onalot yutg baik

dengan pekcrjaan lain yng bwuh" ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang Arab ba&f ."217

Diriwayatkan oleh Abdurrazzah dalam mushannafrya (9745) dan ta8irnya

Qll63), serta Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31102, 103).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611873).
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17210. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Abu

Zunab, ia berkata: Aku mendengar Abu Utsman berkata,

"Dalam Al Qur'an tidak ada ayat lain yang alu harapkan

'ry*.?!*Y+:Y::imenimpaumat-iniselainayat, jTLWe j\$*iiti;t;
i; :;l'i'\'tt'& s. ;- S'ifr e W ;i,;u-f-'oai 6aa
Wla) orang-orang lain yang mengahti dosa-dosa mereka,

mereka mencampurbaurkan amalan yang baik dengan

pekcrjaan lain yang buruk Mudah-mudahan Allah menerima

tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Peryctyang'."218

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tepat adalah yang

menyatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan mereka yang mengakui

kesalatran mereka karena sengaja tidak ilut dalarn perang Tabuk

bersama Rasulullatr SAW ketika memerangi pasukan

padahal merekatelah ditunjuk unhrk ilut.

Maksud ayat ini adalah beberapa orang, termasuk di antaranya

Abu Lubabah.

Kami katakan itu yang paling tepat, karena Allah berkata"

"Dan (ada pla) orang-orang lain yang mengahti dosa-dosa

merelca." Di sini Allah mengabarkan pengakuan dosa yang dilakukan

sekelompok orang, sedangkan yang mengikat dirinya di tiang dalam

kasus bani Quaiztratr hanyalah Abu Lubabah seorang. Jika demikian,

maka Allah telah mendeskripsikan dalam firman-Nya ini bahwa

mereka mengakui dosa-dosa mereka secaxa berjamaah. Jadi, jelaslatt

bahwa yang disebutkan dalam ayat ini bukan hanya satu orang.

"t Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1338) dan Abu
Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (5/5ll).
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Para atrli sejarah sepakat bahwa ini tidak pemah dilakukan

secara berjamaatr kecuali pada kasus mereka yang tidak ilut perang

Tabuk. Ini menunjul&an benarnya pendapat kami. Sedangkan

masuknya Abu Lubabatr di antara mereka, dikarenalcan para ahli tafsir

sudah s€pakat al<an hal itu.

crro

'Artiilah zal<at ilmi sebagiutharttnsel<a, ilmgan zald
itulrcrtnu rnetrtelrsihl<mt dm nrrrlrytxllcam rrrrrel,a ilorrt

beriloalah unatk rwel<a- Sesungguhnyc ilrnl<mw iar
(metiaili')l<ctenterano'r-iiwaboginrr:elcr-Dom.Ajllahl.falw

Menilengu lrrgi Malru nwrgetahul"

(Qs. At Taubah [9]: 103)

rarrn it llrm_an AT*' VJ U. #i'i#'i'* l.i UL
ry A frV'i'e" et:"dffi' g,,*ra* zshot dii sebogian

harta mereka, dengan zakat itu homu 'membersihkon dun

menyacihan mereka dan berdoalah untuh mcreha Sesungguhnya

doa fumu itu [nunjadiJ hetenteranan jiwa bagi nurcko. Dott Allah

Maha Mendengar lagi Maha nengctahui)

Abu Je'far bcrkete: Allah berfirman k€pada Nabi-Nya"

"Wahai Muhammad, ambillah harta mereka yang sudah mengakui

-
lzozl
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dosa mereka itu dan bertobat darinya sebagai sedekatr (zakat) yang
bisa menyucikan noda-noda dosa yang pernah mereka lakukan.,,

V.6i; "Dan menytcikan mereka," artinya menumbuhkan
mereka dan mengangkat mereka dari rembatr kemunafikan menuju
derajat keikhlasan.

ifL +rt "Dan berdoalah untuk mereka,,, artinya mintakan
ampun untuk mereka dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan.

l'* 6fie'31 ,,sesungguhnya doa kamu rtu @enjadi)
kctenteramon jiwa bagi mereka," artinya, itu menjadi penenang hati
mereka karena Allah telatr mengampuni dosa mereka dan menerima
tobat mereka.

i-Y i=.; {7$ "o* Ailah Maha Mendengar tagi Maha
Mengetahui," artirty4 Allah Maha Mendengar doamu ketika kamu
mendoakan mereka atau apa pun yang dibicarakan oleh ma}fiIuk-Nya.
Dia Maha Tahu apa yang kamu minta dari doa kamu untuk mereka,
serta hal-hal lain yang berhubrmgan dengan perkara para hamba-Nya.

Senada dengan yang kami utarakan juga terungkap dalam
riwayat-riwayat berikut ini :

l72ll. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Mereka 

-yaitu 
Abu Lubabah dan teman-temamya

ketika sudatr dilepaskae datang membawa harta-harta
mereka. Mereka berkata" 'wahai Rasulullah, ini adalah harta-
harta kami, ambil dan sedekahkanlarr, dari kami. Lalu
doakanlatr kami dan mohonlatr ampun trntuk kami'.
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Rasulullah SAW lalu bersaMa, 'Afu tidak diinstruksikan

untuk mengambil apa pm dori lnrtq kalian.'

oleh karena itu, turunlah ayat, ';r#'i33 lfi irL
V. ,rfii 'Ambiltah zakat dmi sebagian hota mereko,

dengan zakat itu kamu membersihkan dan menytcikan

mereka'.

Maksud kata zakat (${hdi sini adalatr ketaatan kepada

Allah dan ketulusan hanya kepada-Nya.

F+l U 'Dan doakoilah mereka'. Artinya mintakanlatr

ampun rmtuk mereka.''Ig

17212. Muhammad bin Sa'd me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadalrq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayabku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkate "Ketika
Rasulullah SAW membebaskan Abu Lubabah dan kedua

orang temannya, mercka plm b€rangkat dan ke,mbali

membawa harta-harta mereka kepada Rasulullah SAW.

Mereka berkata, 'Ambillah harta-harta kami ini dan

bersedekatrlah atas nama kami, serta doakanlatr kami'.

Maksud mereka, Mintalon ampun untuk kami, dan zucikan

kami'. Rasulullah SAW menjawab, 'Aht tidak bisa

mengambil sedikit pn dni hota kalion sanpi aht
diperintahkan untuk itu'. l-aluturunlah ayx, 'ii.7;t>f, i,
'3x'"3 61ieiyl;* b'U. i{ii'i# L ')nbrttah

2re Diriwayatlcan oleh Al Wahidi dalam Asbob A*Nuul (hal. 175), Ibnu Abu
Hatim dalam taGirnya (611t74, l&75), Ibnu Al Jauzi dalm tud Al Mosir
(31496), Al Qurthubi dalam ta8imya (tn42), dan Al Baghawi daln Ma'alim
At-Tozil (31102).
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, zakat dari. sebagian hota'fiereka;:'dengtm zokot itu kamu

membersihkan don menyucikan mereka dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhrrya daa kamru itu (menjadi) ketenteraman

jiwa bagr mereka.'Artiny4 r"nintakanlatr ampun bagi dosa-

dosa yang telah mcrekakerjakan. 
..

Ketika ayat ini turun,r Rasulullatr SAW pun mengambil

sebagian hartamereka dah be,rsedekatr atas nama trrereka."22o

17213. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepada tcaqli aari Zud bin Aslam, ia berkata,

"Ketika'Nabi S$membebaskan Abu Lubabah dan mereka

yang mengikat'diri di tiang-ti?ng, mereka berkata, 'Wahai
Rasulullah, ambillah hafia kami sebagai sedekah yang bisa

membersihkan karni'. Lalu turunlatr frman Allah, l5 Ui'€4'fi?'Ambillah zakat dari sebagian hlta mereka,

dengan zakat itu komu membersihkan mereka, " Sampai akhir
ayat.nr

17214. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Ya'qub, dari Ja'far, dari

Sa'id binJubair, ia berkata, "Orang-orang yang mengikat diri
mereka di tiang+iang berkata setelah tnereka dimaafkan oleh

Nabi Allah SAW; 'tWahai Rasulullah,.bersihkanlah kami."
Lalu turuntatr firman Allah, 6.it'i#iKl ilbt r-L
$ "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereko. "

As-Suynthi ddam Ad-Durr Al Mottsur (4f276),dari Ibnu Abu Hatim dan Ibnu
Mardawaih. '

Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611875).

xn
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Ketiga orang ini, bila salah satu mengelub, maka yang dua

orang lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Dua orang

di antara mereka but4 sehingga yang satunya lagi terus-

menerus berdoa hingga buta jugaz

17215. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkdta, *Ada empat orang,

yaitu Jadd bin Qais, Abu Lubabah" Haram, dan Aus. Kepada

merekalah 
-ditur-ulkan 

aya\ V.prf-i;'n#133 l:i i,
'{'S;6)it:.1"WJ;tLambiuahzakatduiiebagian
lurta mereko, dengan zakat itu kamu membersihkan dan

menyucikan mereka don mendoalah tmtuk mereka.

Sesunggubrya doa ksnu itu (menjadi) kctenteronon jiwa
bagi mereka.'

Artinya adalah sebagai penenteram rmtuk mereka Mereka

berjaqii pada diri mereka rmtuk berinfalq berjiha{ dan

bersedekah.'s

17216. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhabhak berkata, "Ketika Nabi SAW melepaskan Abu

Lubabah dan teman-temannya, mereka prm mendatangi Nabi

SAW dengan membawa harta-harta mereka Mereka berkata,

'Ya Nabi Allab ambillah harta kami ini dan bersedekahlatt

dengannya atas nama kami. Doakanlatr kami dan sucikanlah

LrhatAl Jotti' li Ahkan Al Qt'otknyaAl Qurthubi (Ef24D.
Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Ildin dalam tafsirnya (611t75, 1876), Al
Bagbawi dalam Ma'alim At-Tozil QflS), dan Al Mawardi dalam A*Nukat wa
At UwQR98\

E2
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kami'. Maksud mereka yaitu, mintalatr zrmpun untuk kami.

Nabi Allah lalu bersabda, 'Aht tidak akan mengambil sedikit

pun harta kalian sampai aht diperintahlan untuk itu'. Allah

lalu menurunkan ayat, L U. 
"fii'i#'fi3 l:t U

'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihkan dan menytcikan rnereka.'

Maksudnya adalah membersihkan mereka dari dosa-dosa

mereka. 'Dan mendoalah untuk merelca', maksudnya adalah,

beristighfarlatr untuk mereka. Nabi SAW pun melakukan

perintatr Allah tersebut."Z4

17217. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kard, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firman Allah, "Ambillah zakat dari sebagian harta

mereko," i)fi b L yaitu Abu Lubabah dan teman-

temannya. FSX +l-t"Dan mendoalah untuk mereka," yaitu,

mintakanlah ampun untuk mereka atas dosa-dosa yang telah

mereka lakukan.22s

17218. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

ten.tang firman All+ swr, U.r{i;-€r+*'fit {5 U'e'& 66'tr'""t-r* t;t-l'Ll i'A*bilbh zakat dmt

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

2a As-suyuthi dalamAd-Durr Al Matstr(4D76).
r25 Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611876), tanpa lafazh

"atas dosa-dosa mereka...".
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jiwa bagi mereko, " dia berkata, "Mereka adalah ofirng-oraog

munafik yang tidak mau ikut berperang bersama Nabi SAW
ketika perang Tabuk. Mereka mengakui kemunafikan diri
mereka dan lerkat4 'Wahai Rasulullah, kami telatr ragu,

munafik, dan was-was, tapi kami baru bertobat, dan ini ada

sedekatr yang kami keluarkan dari harta-harta kami'. Allah
lalu berfinnan kepada Nabi SAW, -ifrfi'fit l5 irL
U. ,{i; Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,

dengan zakat itu kamu membersihkan dan menytcikan

mereka'.

Itu setelatr firman-Nya, &'#7;6131i #S&,#1;
@ o:'* & i3u;-4;r,5 ;& \#i -e:,f ,Dan

janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (ienazah)

seorang yang mati di ontara mereka, dan janganlah komu

berdiri (mendoakan) di htburnya. Sesungguhnya mereka

telah kafir kcpado Allah dan Rasul-Nya dan mereka moti
dalam kcadaonfasi&, " (Qs. At-Taubah [9]: 8a)

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai pe-

mafu'-anlalhzh f;{si
Sebagian atrli nahwu Bashrah berpendapat bahwa W-marfu|
an kata ini karena ia adalah mubtada'. Atau kalau Anda mau

bisa pula dianggap shW aari'26:*lt, kemudian lafa/r_ t+l

dianggap taukid. Sama halnya dengan lafazh 'e#
Para ahli nahwu Kufah berpendapat bahwa apabila lafaztr
'i# dikembalikan zubjeknya adalah Nabi SAW, maka

seharusnya dijadikan majzum, karena tak ada fa'il yang

kembali kepada latazh'i:,tllr. Sedangkan lata7;_ '€'it
adalatr kalimat banr (tidak berhubungan dengan i'rab kata
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sebelumnya). Bila dikatakan sedekahlah yang menyucikan

mereka, dan Nabi SAW yang men-tazkiyah merek4 maka

kedua kata kerja ini boleh di-majzum-kan.226

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam hal ini
adalalr, lafa/r-'i# merupakan sambungan dari lafazh 'ei":o k*"ou
semua ahli qira'at sepakat membacanya morfu', dan ini merupakan

bukti bahwa dia adalah sanrbungan dari kata sedekatr. sedangkan

latazfi g'* merupakan kalimat baru yang bermakn4 "Engkau
(Muhammao yang menyucikan merek4" sehingga dibaca secara

marfu'.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna lafazh ':rt-

'.L'SJ" 6it2 "sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) kctenteraman
jiwa bagr merelca."

Sebagian berpendapat bahwa artinya adalah, sebagai rahmat
bagi mereka. Mereka yang berpendapat demikian adalah:

17219. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari AIi, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, 'fI';3 66ia'3t- "sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagt mereko," batlwa
maksudnya adalatr sebagai rahmat bagi mereka.u

Sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

ssstngguhnya shalat kamu menjadi penenang unfuk mereka. Mereka
yang berpendapat demikian adalatr:

Lihat Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (11268).
Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611876), Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Taruil (3/103), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhrrar Al
Wajiz (3178).
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17220. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, 'f1'rfui1lCiy-
"Sesungguhnya doa lcamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi merekn," bahwa maksudnya adalah ketenangan untuk

-ereka.228

Ada pula perbedaan pendapat mengenai cara membaca.

Orang Madinah membacanya WGb L! y*g berarti doa-

doaml (bentuk jamak).

Sementara itu, orang Irak dan sebagian penduduk Makkah,

membacanya tlXib irf yang berarti doamu (bentuk

tunggal).ze '

Abu Ja'far berkata: Bagr mereka yang membacanya dalam

bentuk tunggal, sepertinya berpandangan bahwa itu lebih shahih,

sebab bentuk ftnggal biasanya menrmjukkan makna jamak dan

banyaknya jurnlah benda tersebut, dan itu tidak ada bila dibaca dalam

bentuk jamak, sebab kata shalawat merupakan bentuk jamak antara 3

sarrpai 10, tidak lebih dari itu.

Bagi kami, memang bacaan seharusnya adalah dalarn mufrad

(bentuk tunggal), karena hal itu mengandung informasi tentang doa

Rasulullatr SAW yang menjadi penenang bagi orang-orumg dimaksud

22t

T29

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611876), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3 13 69), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mas ir (3 l7 8).

Hamzah dan Al Kisa'i serta Hafsh membacanya dengan bentuk tunggal, sama

seperti yang ada dalam gurah Huud. Alasan mereka adalah adanya ijma' dalarr
membaca ';*-ft W 0! dengan benhrk hrnggal. Semua yang diperselisihkan

mereka keniUatit<ari kepata kesepakatan tersebut. Sedangkan ahli qira'at yarlg

lain membacanya dalam bentuk j-amak Jshalm,aataka), dengan alasan ada pula

ijma' dalan membaca ayat Jp:jt ctr1)lej, dan tidak ada perbedaan arti dalam

hal ini. Lrhat HujjahAl Qird'at Ga( 323).
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dan ini tidak ada hubungannya dengan jumlah. Jika demikian, maka

lebih baik membacanya dengan mufrad.

occ

,*3.2iffi5.,r.dp'^!fuif,6';"'i1"Sffi_;fi

'Tidal<l<ahmerel<,amengetalwi,bahwasdtrydlJ;lahlahyolrrg
meneina tob at dflri horrt d.h.atrt o,-N y a ilm menerima
zalat dm b ahw as olrly a Nloh Malw P qterima tab at lagi

Mc,lwPmyayong?"

(Qs. At,Taubah [9]: 104)

TakrrilrirmanAnah:frj.r"k?:i3iy-r{;"'ii'"6wj1
|;)\ 4ttl';'i{ 3Y $3afr (ridakkah mereka mengetahui,

bahwasanya Allahlah yailg menerima tobat dari hamba-hamba-Nya

dan menerima zahat dan bahwasanya AAah Maha Penerimo tobot

lagi Maha Penyayang?)

Abu Ja'far berkata: Ini adalah informasi dari Allah untuk

kaum mukmin, bahwa penerimaan tobat dan sedekah dari orang

munafik yang bertobat bukanlah karena inisiatif dari Nabi SAW,
melainkan dari Allah. Buktinya beliau SAW tidak mau melepaskan

mereka sarnpai ada perintah dari AllalL dan setelah melepaskan pun

tidak mau menerima sedekatr mereka sampai ada instruksi dari-Nya
pula. Semua perbuatan Muhammad SAW didasarkan pada instnrksi

dari Allatr.

Esl+v6-ii313
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Allah berfirman, 'Apakatr oriang-orang yang meninggalkan
jihad, lalu mengikat diri di tiang-tiang itu, tidak tatru bahwa Allahlatr
yang melepaskan mereka dan menerima tobat mereka? Semua itu
bukan atas wewenang Muhammad sAw. Jadi, mereka harus
mengikhlaskan semua itu kepada Allah, bukan kepada Muhammad
atau lainnya. semua tobat dan sedekatr harus ilfilas ditujukan hanya
kepada Allah. Tidakkah mereka tatru bahwa Allah Matra penerima

tobat lagi Maha Penyayang?"

Artinya Allah akan kembali menyayangi hamba-Nya jika
mereka kembali taat kepada-Nyq Maha Penyayo.g bila mereka hanya
mengharapkan keridhaan-Nya.

Ibnu Zud jugamengatakan hal itu sebagaimana dalaur riwayat
berikut ini:

17221. Yunus menceritakan kepadakta ia berkata: Ibnu Wahb

_ mengabarkan kepada kami: Ibnu Zaid berkata, ..Orang-orang

yang tidak berjihad dan tidak ikut bertobat berkata,

'Mengapa mereka (orang-orang yang bertobat) yang kemarin
bersama kami tidak berbicara dan tidak duduk bersarna? Ada
apa dengan_mereka?' Allah pun berfi1q an, $':;l'6W_71
#51 461'; rt 31t *3 iAi 

"oY; 

. r,b ;"'-*3i y5-
Tidakkoh mereka mengetahui, balwasanya Allahlah yang
menerima tobat doi hamba-hamba-Nya dan menerima zakat

dan bahu,asanya Allah Maha Penerima tobat lagi Moha
PenYaYangt2"230

17222. Muhammad bin At Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muharnmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

B0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6tlS76).
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berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ada

seseorang yang biasa datang kepada Hammad tapi tidak

belajar dengannya, mengabarkan kepadaku (Syu'batr

mengatakan batrwa menurut Al Awwam bin Hausyab, orang

itu adalah Qatadatr atau anaknya Qatadatr) salah seorang dari

Muhaxib berkata: Aku mendengar Abdullah bin As-Sa'ib -
ia adalah tetangganya- berkata: Aku mendengar Abdullah
bin Mas'ud berkata, "Tidak ada harnba yang menyedekahkah

sesuatu kecuali akan sampai ke tangan Allah, dan Dia sendiri
yang akan meletakkannya di tangan orang yang meminta."

Dia (Ibnu t tryfo lalu membaca ayat i^, -zrk|'-;$i f$-'i gsiSiLU:"Baluasanya Altah menerima tobat dari
hamb a-hamba-Nya dan menerirna zakat. "23r

17223. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

lr:b&xrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin As-
Sa'ib, dari Abdullah bin Abu Qatadah Al Muharibi, dari

Abdullah bin Mas'ud, ia berkata "setiap orang yang

bersedekatr dengan satu sedekah,, pasti akan jatuh ke Tangan

Allah sebelum jutuh ke tangao peminta-minta, dan Dialah
yang akan menj ke tangan si peminta-minta

tersebut. " Kemudian ia membac 
"" 

"49i ffi_:rL':i 
-6W- 

71
,*3:Ai 3*J .rrk S "Ttdakkah meretra mengetahui,

balwasanya Allahlah yong menerima tobat dari hamba-

hamba-Nya dan menerima zakat."82

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611877), Abu Halyan dalam Al Balv Al
Muhith (5/500), dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (7D77).
Disebutkan pula oleh Abdurrazzak dalam tafsimya Qll64) dan Ibnu Abu Hatim
dalam tafsimya (61 1877).

BI
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17224. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin As-Sa'ib, dari

Abdullah bin Abu Qatadah, dari Ibnu Mas'ud, dengan redaksi

yang serupa dengan tadi.

17225. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullatl

bin As-Sa'ib, dari Abdullah bin Abu Qatadah, ia berkata:

Abdullah berkata, "sesungguhnya sedekah akan jatuh ke

Tangan Allah sebelum jatuh ke tangan peminta-minta."

Kemudian ia membac a ayat, i"'^$i f$-';r':i'"6'W- ;fi
43,:"f Lf-; -9rk "Tidakkah mereko mengetahui,

balwasanya Allahlah yang menerima tobat dari lumba-

hamba-Nya dan menerima mkat.' 233

17226. Abu Kuraib menceritakan kepada lrami, ia berkata: Abbad

'" bin Manshur menceritakan kepada kami dari Al Qasim,

bahwa ia mendengar Abu Humirah berkata: Rasulullah SAW

bersabdq "sesungguhnya Allah menerima sedekah (zakat)

dan mengambilnya dengon Tangan Kanan-Nya, lalu

memeliharanya sebagaimona salah seorang dmi kalian

memelihara anak hewan ternabtya. (Sedekah yang tadinya)

hanya sebesar segenggam makanan akan meniadi sebesar

gunung Uhud. Pembenaron dari ini ada dalan kitab Allah,

.*3if ':X5 .,9 ;" -{.ti tS-'Mrn rima tobat dari

hamba-hamba-Nya dan menerima zakot (sedekah)' rlJlli US-

xt1 Abu Hayyan dalam Al Bahr Al lufut ith (5/500).
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*At gt$iSi ',eaan menglnpus riba dan menumbuhkan

(menge mb angkan) s e dekah'. "N

17227. Sulaiman bin Umar bin Al Aqtha Ar-Raqi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan

kepada kami dari Sufran, dari Abbad bin Manshur, dari Al

Qasim, dari Abu Hurairah, dan aku tak mengira lain kecuali

ia me-mafu'-kannya. Beliau SAW bersabd4 " Sesungguhnya

Allah tnenerima sedekah...." Lalu ia menyebutkan dengan

redaksi yang sarna.

17228. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada karti
dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Al Qasim bin Muhammad,

dari Abu Hurairah, ia berkata" "Sesungguhnya Allah

menerima sedekatr jika dari harta yang baik. Dia

menerimanya dengan Tangan Kanan-Nya. SeseoranB-.akan

bersedekah dengan segenggam makanan, dan Allatr akan

mengembangkannya sebagaimana seseorang dari kalian

memelihara anak hewan peliharaannya. Sedekah itu
berkembang di Tangan Allah sampai sebesar gunung."23s

17229. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firrran Allah, "$ffi-ifr
*:Si LUi -r,k # -1$i Y.fr_';'iit "ridotk h meretca

mengetahui, balwasanya Allahlah yang menerima tobat dari

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat (662), Ahmad
dalam musnadnya Q/268),Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya (4/93), dan Al
Mun&iri dalam kitab At-Targhib wa At-Tohib (213).

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya Q1404,471), Al Baghawi dalam
Syth As-Sunnah (61130), dan Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir (llll9).
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hambo-hamba-Nya don menerima zakat." Disebutkan kepada

kami batrwa Nabiyullatr SAW bersabdq "Demi Yang iiwa

Muhammad berada di Tangan-Nya, tidak akaniatuh sedekah

seseorang ke tangan peminta sebelum iatuh terlebih dahulu

ke TanganAllah."236

17230. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat,l/)1 4gl';'if,3\ "Dan bahwasanva Allah Maha

Penerima tobot tagi Maha Penyayang." Itu bila kalian tetap

istiqarnah.BT

ccc

$yaj{idZati;A;;f:r;rifi ,;;-7W,9;

Rasnl,Ny a sqta u(mg.ofimgrntlcmin 1l<frrJ nelihat

pet<uiaaruru iau dm t@nu dt&n dil</,rtalil<m l<epada

(Nlah) yang mengetalwi al<urJ yolttg gaib ilan yang t!*tu'
latu diberital<mt Nyatccpadat<mw opo y61ttg @ldhl<f,ittu

Watan'." (Qs. At Taubah [9]: 105)

Al Qurthubi datam taftimya (81251) dan As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mantsw

QDA).
L;Xat Fatn el Qadir lwyaAsy-syaukmi 8l 402)'

86

87
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rarrwir riman {f!ah:'l*"*y A;4 K; Xf ,;i$ \M,i;;
'b;I:i''{Cru';'i36#t*$yai:iA@anKatahantah,
"Bekerjalah hamu, maha Allah dan Rasal-Nya serta orong-orang

muhmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

dikembalihon kepada [AllahJ yang mengetahui akan yang gaib dan
yang nyata,lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah hamu

kefiahon.")

Abu Ja'far berkata: Allah berfinnan kepada Nabi-Nya,
Muhammad SAW, *Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang

mengakui dosa-dosa mereka karena sudah tidak ikut jihad bersrmamu,

'Berarnallah hanya karena-Ku dengan amal yang bisa mendatangkan

keridhaan-Nya berupa pelaksanaan segala perintah-Nya, niscaya

Allah dan Rasul-Nya akan memperhatikan amal kalian dan orang-

orang yang beriman selama di drmia Kemudian, pada Hari Kiarnat

,kalian akan dikembalikan hanya kepada Tuhan Yang *Matra

mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian

tampakkan. Tak ada yang tersembrmyi di sisi Allah, baik yang kalian
tampakkan maupun kalian tutupi'."

'o;I:;{q'4"Ialudiberitakan-Nyatrepadakamuapa
yang telah komu kerjakan. " Artiry4 Allah akan memberitatrukanmu

apa y^ng kalian lakukan, apa yang kalian amalkan dengan ikhlas,

mana amal kalian yang disertai riya, malaa arnal kalian yang berupa

ketaatan kepada Allah, dan mana arnal kalian yang bermaksiat

kepada-Nya? Dia akan membalas perbuatan kalian, sehingga yang

baik akan mendapat balasan yang baik, dan yang buruk akan

mendapat balasan yang buruk pula

17231. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yarnan menceritakan kepada kami dari Suffan, dari salah
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seorang laki-laki, dari Muj atrid, tentang ay at,,;iA'tjf;r,i6
qK#':,Ag;:ri*SL6j;,i1ts*stVA;;trG's1
'"#{ "Dai katakonlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah

dan Rasul-Nya serta orang-orang muhnin akan melihat

pekerjaanmu itu,u dia berkat4 "rni adalah bentuk

ancaman."Et

{t{to

Vtj';AC;-e$;,f,.S#

@ r*r-t
nDar fu (p"lo) ormtg-ororltgluinyarr.g dittamrsgulilorlt

sarilr4loi fuleputttsrrrt Alirina- aaa*aturya Nlah alort
nrrlltgadzab mrr:el<adon fu\furya Nlah alcnnercrhrc
tobfr nseka.DorrrNlahMlalwMeneetalwiraldilvlalw

Biialts,arnr-' (Qs. At Taubah [9]: 106)

ratrwilf imganAttah:1.f,-Cbi;'i;-Vl;fi ,f,|'F. j6i?(t
,* # ':*\3 'r.!" Co"" ido 

-7p"1"1 
oranserang tain yang

dilangguhkan sampai oda keputusan Allah; adakalanya Allah ahan

mengadztb mereka dan adakalanya Allah akon menerina tobat

mereka- Dan Allah Maha Mengetohai lagi Maha Biiaksana)

Abu Ja'far berkata: Di antara orang yang tidak ikut perang

Tabuk bersama kalian itu 
-watrai 

kaurn mukmin- ada pula yang

masa bodoh dan menyerahkan saja kepada Allah, apakah mau

6i;(,';ifi3i"J.1

tst Disebutkan pula oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31104).



TrfdrArt:nrrr}rad

mengadzab mereka atau akan mengampuni mereka? Mereka ini tidak

termasuk orang-orang yang bertobat dan mengakui kesalatran mereka.

Lafazh 6ii(t dalam ayat ini marfu' karena sebagai

ma'thuf(sambungan) dari lafazh 6ii6 dalam ayat sebelumnya

(ayatl02).

Lafa^ S;:.j artinya mengharap dan menyerahkan keputusan

kepada Allah. Berasal dari lafazh 'V:; i - iEil- V:tl Bisa dengan

huruf hamzah atau tanpa hamzah di akhirnya, dan keduanya

merupakan kata yang biasa digunakan dalam batrasa Arab. Selain itu,

memang ada dua qira'at dalam hal ini unttrk pembacaan Al Qur'an.

Adapula yang berpendapat bahwa artinya adalah, mereka

merupakan orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullatl

SAW ketika perang Tabuk, dan mereka menyesal, tapi mereka tidak

menghadap Rasulullah SAW dan mengakui kesalatran mereka, serta

tidak pula mengikat diri di tiang-tiang masjid sebagaimana teman-

teman mereka yang lain. Allah menunda urusan mereka sampai

mereka benar-benar bertobat, dan barulah Allah menerima tobat

mereka dan memaafkan mereka

Senada dengan yang kami kemukakan ini adalah pendapat para

ahli tafsir berilnrt ini:

17232. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada tiga

orang dari mereka 
-yang 

tidak ikut perang Tabuk- tidak

mengikat diri mereka di tiang-tiang karena mereka

mengharapkan kejadian sekejap. Mereka tidak tatru apakatr

akan diadzab ataukah diampuni? Allah lalu menurunkan ayat,

6.*r1:ttS *ip'ii 4€ .,3 ',qttoh tetah menerima
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tobat dari Nabi dan orang-orang Muhaiirin'. Sampai firman-

Nya, 7$,)gl ';'if il'sesunggutnya Altah Maha

Penerima tobat lagi Mala Penyayangl " (Qs.At-Taubah [9]:
rt7-n 8)"

17233. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaktr dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika
tunm ayat ini -yaitu, 

Ambillah hota mereka sebagai

sedekah (zaka|...'.- Rasulullah SAW mengambil harta

mareka (Abu Lubabah dan kedua temannya), lalu

menyedekatrkannya atas nama mereka Tinggallah tiga orang

yang tidak melakukan seperti yang dilakukan Abu Lubabatr,

mereka tidak mengikat diri di tiang-tiang dan tidak

mengatakan apa-rya, juga tidak ada ayat yang turun

memaafkan mereka Akhirnya mereka merasakan seolah

bumi yang luas menjadi sempit bagi mereka Mereka inilah

yang dimakzud Allah dalam firman-Nya, frSg6i1(t
@ :g r'E'r$'it 3. ;"-u'b'i;{r-ei$i oo' aa' @uta)

orang-orang lain yong diturgguhkan sampai ada kcpttusan

Allah; adakalmya Allah akon mengadzab mereka dan

adakolanya Allah aksn menerima tobat mereka. Dan Allah

Maha Mengetdnti lagi Malw Bijaksano'.

Orang-orang pun berkaa, Mereka akan celaka karena tidak

ada kata maaf yang turun kepada mereka'.

Mereka lalu meng[arap keputusan Allah sampai akhir turun

ayaL Ojl *4.ifr 6*4i.Il': t#iS'$ <.( tA
ae Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1878).
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1#lf i6\l#i 'Allah telah menerima tobat dari Nabi

dan orang-orang Muhajirin dan Anshar yang mengihttinya

di masa-masa sulit'. Yaitu mereka yang ikut beliau ke Syam.

4,,*l 4 4E * A:io-,s +fi 'n*"\'L Y +:,'e
U 3;6'setelah hati segolongan-dari mereka hampir

berpaling, kemudian Allah menerima tobot mereka itu.

Senmgguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyryang

kepada mereka'."

Kemudian Allah berfirman, W ajti i{11 $r'o*,
kcpada tiga orang yang tidak ihtt'. Yaitu mereka yang

menunggu keputusan Allah agar diterima tobatnya sehingga

tobat ini berlaku umum buat mereka.

oleh karena itu, Allah berfirman, qhfrl'# 66 titi:
A3J}i1 4G ,41$ ;g)'Hingga opoiito bumi telah

menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu lus fut jiwa
mereka ptn telah sempit (pula terasa) oleh mereka...'.

sampai firman-Ny r" ,;)i 4$1 '; 'nf i:l'sesungguhryn
Allahlah Yang Maha Penerima tobat lag, Maha

Penyayang'."240

17234. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin

Arnr menceritakan kepada kami dari Harnmad bin Zaid, dari

Aynrb, dari Ilaimah, tentang 
"yat, fi fr$fij 6;?6

"Dan ada (Wla) orqng-orang lain yang ditangguhkan

sampai ada kcputusan Allah," dia berkata, "Mereka adalah

tiga orang yang tak ikut berperang."2al

Ibnu Katsir dalam tafsinrya Q n7 r.
Disebutkan pula oleh Ibnu Athilryah dalam Al Muharrm Al Wajiz (3/80) dan
AbuHayyan dalamAl Balv Al Muhilh (5/501).

2&
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17235. Muharnrrad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lemi dari Ibnu Abu Najrlu dari

Mujahid, tentans aya\ 6i,r\';t1$ 6ir6 'Dan ada

(Wla) orang-orang lain yong ditangguhkan sanpai ada

keputusan Allah," dia berkate *Yaitu Hilal bin Umalryatr,

Murarah bin Rab'i, dan Ka'ab bin Malik dari kalangan suku

Aus dan Khazai."2az

17236. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najtlu dari

Mujahid, tentang ayaL fi f,'a;:.j 6i?(t "Dan ada

(Wla) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada

kcprutusan Allah," ia berkata, "Yaihr Hilal bin Umayyatr,

Murarah bin Rib'I, dan Ka'ab bin Malik dari kalangan suku

Aus dan Ythazrai."2t3

17237. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada l<ami dari

W*uqq dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dengan riwayat

yang sama.

17238. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sama

17239. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, Hr.rsyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir

* Ibtda' Ibid

W
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mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, dengan

riwayat yang sama

17240. Aku diceritakan dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang

firman Allah, i$f,51:. j 6;t6 ,Dan ada (pula) orans-
orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah."
Mereka adalah tiga orang yang tidak ikut menyatakan

pertobatan 
-selain 

Abu Lubabah serta teman-temannya-
dan Allatr tidak menunrnkan ayat yang memaafkan merek4
sehingga mereka merasa bumi menjadi sempit.

Para satrabat Rasulullah SAW berbeda pandangan mengenai

mereka.

Sebagian mengatakan, "Habislah mereka!', Itu dikatakan
ketika tak ada ayat yang turun memaafkan rnereka
sebagaimana yang turun untuk Abu Lubabah dan teman-
temannya.

Ada pula yang berkata, "semoga Allah mengampuni

mereka."

Mereka sendiri hanya mengharap keputusan Allah.
Kemudian Allah menwunkan rahmat dan maghfirah-Nya
melalui firman-Nya, O4;:(A*t3 t#i :f ,itl <.8 tA
"Sesungguhnya Allah teloh menerima tobat Nabi, orang-
orang Muhajirin...."
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Allah lalu menunurkan ayat, W 6;fr ,{BI i$ "Do,
terludap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat)

mereka....'24

17241. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami, ia berkata dari Qatadatr, tentang firman Allah,

fi fr'b;:.j €ril6 "Don ada (pula) orans-orang lain

yong ditanggtrtkan sanpai ada kcptttusan Allah," dia

berkat4 "Kami dulu membicarakan bahwa mereka adalah

tiga orang yang tidalc ihrt perang, yaihr Ka'ab bin Malik,

Hilal bin Umalyalr, dan Murarah bin Rabi'ah. Mereka semlra

dri kalangan Anshar.''45

17242. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadalu tentang a1at ft.|a# 6b(t
$'Don ada (puta) or(mgerang lain yang ditangguhkon

sampni ada kcpttusan Alloh," dia berkata, "Mereka adalah

tiga orang yang tidak ikut perang.''a6

17243. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishalq tentang firman

Anah,';t qer'6 s_e$,f,.1i;j 6;r(,j " Dan ada

(Wla) orang-orang lain yang ditangguhkon sampai ada

lreputusan Allah; adalcalanya Allah akan mengadzab mereka

dan adakalanya Allah akon menerima tobat mereka," dia

Lthafi Fdh Al Qadir Y,arya Asy-Syaukani (21 402).

Mereka png menyebutkannya sec,ara musnad sarrpai kepada Adh-Dhahhak dan

Qatadah adalatr Ibnu Athiyyah dalam Al Muhoror Al Waiiz (3/80) dan Abu
Halyan dalamAl Bahr Al Muhith (5/501).
rbid

2U
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berkata, "Mereka adalah tiga orang yang tidak ikut perang.

Rasulullah SAW mengangguhkan trrusan mereka sampai

Allah menurunkan ayat yang menerima tobat mereka.'a47

Adapun firman-Nya, i#t$- el 'Adakalanya Altah akan

mengadzab mereka," artinya, Allah menghalangi mereka untuk

bertobat, sehingga mengadzab mereka atas dosa-dosa yang mereka

bawa mati di akhirat kelak.

F* 3.1-e5 "Dan adalalanya Allah aknn menerima tobat

mereka." Maksudnya adalah menunjukkan mereka jalan untuk

bertobat sehingga Allah menerima tobat mereka dan mengarnpuni

mereka

5, * Kti "Dan Attah Maha Mengetahui tagi Mata
Bijaksana. " Maksudny4 Allah memiliki ilmu tentang urusan mereka"

siapa saja yang bertobat dan siapa saja yang tetap dalam dosa. Allatr
Matra Bijaksana mengatur urusan mereka dan urusan selain-mereka,

tak ada yang luput dari kebijakan-Nya.

{t{tc

6.Er$5W,gfirrLr:JiAli<:X
:rl4;;tiua;ii-fii1,L;lt!6)b<r:*r5

@ 5i+ft iy*5tr'6* $ie,'i st
uDarr (ili antaru or(mg.otorJg rrnmafik iat) ada orcmg.or(mg
yangmendiril<f,nmasiidunttrkmmimbulkmkcrrrudhmatmt

2o' Disebutkan pula oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/165) dan Al Qurthubi
dalam tafsirnya (81252).
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(Pado orung.ordr.g natll.'rntin), urlrr.tkl<clafiran ilm tmark
nenlecah.belah(mktrdoft mg.ofi mgrntlcminsertf,

flwnnggu l<eilaungon orutg.orartg yarJg tclah nentuarrgi
Nldh ilan Rasu l,Nyo sej ak dahulu. Mq el<n sesrrnggu tury a
bunmtpah, 'Karni fidak menshendaki selatn l@bail<ar.'.

Nlah merg adi salai bahw a sesunggulwry a mq ela itu, ailalah
penfusta (dalan swpawa)." (Qs. At.Taubah [9]: 107)

TaIrwiI firman Arrah: 6;; GU 6hrt5;i;Gt <:X
JyT,1i,L";j#;J3 u:n;i'fui 1. ,L'A6,6,b <,,4!-fi 6
6i.gJ iy'+5-Xft-5.:.:rt @an [di antara oranserans munalik
ituJ ada orang-orang yang mendbihan ntsjid untuk menimbulkan

kemudharatan lpoda orangflrong mubninJ, rmtah kehaftran dan

untuk memecah-belah antara orongerang makmin serta nenunggu

hedatongan orang4rang yang telah netnerangi Allah dan Rosul-

Nya sejak dahulu Mereka sesungguhnya bercumpoh, "Kami tifuk
menghendaki selain kebaikan " Attolt menjadi sc*sr' bahwa

sesungguhnya mereka itu odalah pendufia (Ialarn snnryahnya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

membangun Masjid Dhirar berjumlah dua belas orang -$erdasarkan
yang disebutkan dalam riwayat- dan semuanya berasal dari kalangan

Anshar. Mereka yang berpendapat demikian adalah:

17244. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Az-Zlrhi,

Ya d bin Ruman, Abdullah bin Abu Bakr, dan Ashim bin

Umar bin Qatadah dan lainnya, mereka berkata, *Rasulullah

SAW kembali dari Tabuk sampai akhimya beliau singgah di

Dzu Awan, sebuah kampmg yang jarak tempuhnya dari
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Madinah kira-kira setengah hari. Sebelumnya, para

pembangrur Masjid Dhirar ini mendatangi beliau sebelum

beliau berangkat ke Tabuk. Mereka berkata, 'Wahai
Rasulullah, kami telah membangun sebuah masjid unt,k
orang yang sakit, orang yang punya keperluan, serta orang
yang terhalang oleh hujan pada malam hari. Kami ingin
engkau mendatangi kami dan shalat di.masjid kami'. Beliau
menjawab, 'I{ami sedong berada dalam awal perjalanan don
sedikit sibuk -atau sebagaimana yang dikatakan oleh
Rasulullah SAW- Bila lcomi norrti sudoh kcmbali maka

kami akan mendotangi kalian, insya Allah, dan kami akan

shalat bersama kalian di dalomrya'

Tatkala beliau sanrpai di Dzu Awan, datanglah informasi
tentang masjid itu kepada beliau. Rasulullah SAW lalu
me,manggil Malik bin D*hs)rum, anggota bani Salim bin
Auf dan Ma'n bin Adi, atau saudaranya" Ashim bin Adi,
anggota bani Ajlan. Beliau berkata 'Pergilah kc masjid yang
pembangmnya zhalim itu, lalu lwncarkan dan bakarlah ia'.

Mereka berdua lalu keluar dengan segera (mendatangi) bani
Salim bin Au[, yang menrpakan kelompok Malik bin
Dnkhsyum. Malik berkata kepada Ma'rL 'Tunggu aku sampai

alcu kembali membawa api dari rumatr saudara-saudaraku'.

Dia masuk ke rumah keluarganya dan membawa pelepah

kurma kering. Dia menyalakan api di pelepatr kurma itu.
Selanjutnya, mereka berdua keluar dengan beringas dan

langsrmg membakar serta menghancurkan masjid yang di
dalamnya masih Mereka pun berhamburan

keluar.
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Tentang mereka inilah turun ayat, 6bl1*'1 li;C;i <4ji
Ht'Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-

orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan

lremudharatan (pada orang-orang mubnin), untuk kckafiran

dan untuk memecah-belah antora orong-orang muhrrin..'."

Mereka yang membangun masjid ini ada dua belas orang,

yaitu: (l) Khidzam bin Khalid, dari bani Ubaid bin 7aid"

YanB masih anggota bani Amr bin Auf, (2) Tsa'labah bin

Hathib, dari bani Ubaid, dan ia dinisbatkan pula kepada Bani

Umayyah bb 7:rid", (3) Mu'tab bin Qusyair, dari bani

Dhubai'ah b:mZ:lidb (a) Abu Habibah bin Al Az'an, dari bani

Ghubai'ah bn 7ai4 (5) Ibad bin Hunaif, saudara Sahl bin

Hunaif, dari bani Amr bin Auf, (6) Jariyatr, (7) Mujmi bin

Jariyah (anak Jariyatr), (8) Zaid bin Jaiyah (anak Jariyah),

(9) Nabtal bin Al Harits. Mereka semua dari bani Dhuba'ah.

(10) Baha dad bani Dhubai'ah, (ll) Bajiad bin Utsrnan, dari

bani Dhubai'alu (J2) Wadi'ah bin Tsabit, dari bani

Umayyah, yang masih sahr klan dengan Abu Lubabah bin

AMul Mundzir.24

Abu Ja'far berkata: Tal$/il kalimat ini yaitu, mereka adalatl

orang-orang yang membangm masjid yang membahayakan masjid

Rasulullatr SAW, dan mereka kafir kepada Allatr karena dengan itu

telalr menantang Rasulullah SAW, memecah-belah persatuan kaum

muslim agar sebagian shalat di masjid mereka dan sebagian lagt shalat

di masjid Rasulullah SAW, sehingga mereka jadi berselisih

karenanya.

4 fbnu Hisyam dalam ls"srrah An-Nabawiyyah @1113,174),Ibnu Katsir dalant

tafsirnya (7t281,282), dmt Ibnu Athiyyah dalatrt Al Muharrar Al Waiiz (3/87\.
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'$i rt\ 1. )L';! (t6t5 "serta menunggu yedatangan

orang-orang yang telah memerangi Altah dan Rasul-Nya,'; artinya,

persiapan untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, yaitu Abu Amir,
yang telah kafir, yang telatr mengingkari perjanjian dengan Allah dan

Rasulullah SAW, serta ingin memerangi beliau.

# ;t: "Sejah dahulu," artinya sejatc sebelum mereka

mendirikan masjid ltq karena Abu Amir adalatr orang yang

mempersiapkan partai-partai untuk memerangi Rasulullah SAW.
Ketika ia dihinakan oleh Allalu ia meminta bantuan Romawi untuk
menolongnya melawan Nabi SAW. Dia lalu menulis surat kepada

penduduk di kawasan Masjid Dhirar itu unhrk membangun sebuah

masjid agar Rasulullah SAW bersedia shalat di dalamnya 
-menunrtperkiraanny+ setelah beliau kembali dari peperangan. Mereka pun

melaknkannya, dan inilah maksud firrran Allah, 'ifr 1. ,L'i-l:"6)fi-6Aift1'J i'lWflS ury; usena menunssu kctuangan
or(mg-orong yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak
dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, 'Kami tidak menghendaki

selain kcbaikorr'."

Artinya, mereka akan bersumpah batrwa masjid yang mereka

bangun ini hanya untuk mempermudah kaum muslim yang lemah.lan
sakit, yang tidak sanggup berjalan ke masjid Rasulullah SAW untuk
shalat di sana. Itulah yang mereka makzudkan tujuan kebaikan dari
pembangunan masjid tersebut.

<ri.gJ i#y+S-'W"Dan Allah bersaksi bahwa mereka itu
benar-benar berbohong" dalam sumpah mereka tadi. Mereka
mengatakan batrwa pembangunan masjid hanya untuk kebaikan.

Mereka justnr membangunnya dengan tujuan buruk lersns ingin

membatrayakan masjid Rasulullah SAW, kufur kepada Allah,

ffi
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memecah-belah kaurn muslim, serta menunggu kedatangan Abu Amir
"o mg fasik'.

Perkataan kami ini senada dengan pendapat para ahli tafsir,

antara lain:

17245. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku d-i Al! dari lbnu Abbas, tentang

firman Allall 6h, t5* LiGi 6_)i1 "Dan (di antara
or(mg-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikon

masjid wttt* menimbulkan kcmudhoatan" bahwa mereka

adalah orang-orang dari kalangan Anshar yang membangun

sebuah masjid. Lalu Abu Amir berkata kepada mereka,

"Bangtrnlah masjid kalian dan persiapkanlah apa yang kalian
bisq berupa tentara dan senjata Aku akan berangkat

menemui Raja Romawi dan akan membawa bala tentara

. Romawi serta mengusir Mtrhammad beserta pengikutnya"

Ketika mereka selesai membangun masjid itq mereka pun

mendatangi Rasulullatl SAW dan berkata, "Kanni telah

selesai membangun masjid kami, dan kami ingin sekali

engkau datang unttrk shalat bersama kami di san4 serta

mendoakan keberkahan rmtuk kami." Allah pu+ menuunkan

"1ut, |fi 6 g $.i;, u,Lli :F,31 3r:5 r *J * ;7
)oi) "Janganlah knmu bersembahyang dolam masjid itu

selama-lamanya. Sesungguh-nya masjid yang didirikan atas

dasar talcwa (Masjid Abfl, sejak hari pertama adaloh lebih

patut kamu shalat di dalamnya." (Qs. At-Taubatr [9]: 108)

Sampai firman-Nyq 6-rryflt ;fi ,rli{'In$ " ... Da, Attah
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tidak memberikan petunjuk lcepada orang-orang yang

zhalim." (Qs. At-Taubah [9]: 109)2ae

17246. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnyq.dai Ibnu Abbas, tentang firman

Allall $tj t:4:11iCt O)5 "Dan (di antara orans-

orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid

untuk menimbulkon lcemudharatan," dia berkata "Ketika

Rasulullah SAW membangun Masjid Quba, ada beberapa

orang Anshar di antara mereka, diantaranya Baluaj (kakek

Abdullatr bin Hunaif), Wadi'ah bin Hizam, dan Majma' bin

Jariyah, yang membangun masjid kemunafikan. Rasulullah

SAW bersabda kepada Bahzaj, "Celalcs kamu! Apa yang

knmu ingin dari apa yang aht lihat ini?!" Dia berkata,

"Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak menginginkan hal

lain kecuali kebaikan." Padahal ia berbohong, tapi Rasulullah

SAW mempercayainya dan ingin memaafkanny4 samgai

Allah menurunkan ayat, fi2;t $tj t3{.b3Ai 6-{(t
'A;; 

^i 
lr|';: t1,r:;rb <r_w$i <;, t+t_, " Dan (di

antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang

mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada

orang-orang mulonin), untuk kekafiran dan untuk memecah-

belah antara orang-orang muktnin serta menunggu

kcdatangan orang-orong yang telah memerangi Allah dan

Rasul-Nya.

zae Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1873).
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Yang dimaksud di sini adalatr salah seorang dari mereka

yang biasa dipanggil Abu Amir. Dialah orang yang

memerangi Rasulullah SAW, dan sedang berangkat menemui

Heraklius (Raja Romawi). Mereka membangun masjid itu

menunggu kedatangan Abu Amir untuk shalat di sana Dia

keluar dari Madinatr untuk mempersiapkan diri memerangi

Allah dan Rasul-Ny ^ i4y"*:t-Kfr-63it $;g:'i i'tffi;
@ 6i.SJ -Mereia sesungguhnya bersumlruh, 'Kanri

tidak menghendaki selain kcbaikan'. Allah menjadi saksi

balm,a sesunggultnya mereka itu adalah pendusta (dolam

ntmltahnya)'."xo

17247. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

te,ntang ayat, 5{j'ii 1. tL';Jl!6;rfi "Serta menunggu

- lrcdatangan or(mg-or(mg Wg telah memeroryi Allah dan

Rasul-Nya," ia berkata, 'Yaitu Abu Amir, rahib yang sedang

berangkat ke kaisar. Mereka Hata, 'Kalau ia darang maka

dia akan shalat di sini'. Mereka menganggap ia akan

mengalatrkan Muhammad SAW.''5 I

17248. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu NgrlL dgri

Mujahid, tentang firman AllalL 6he t5# lr3ci (t-{t

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611E79) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa
Al UW, (3/400,401).
Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1880), AI Baghawi
dalam Ma'alim At-Taruil (3/106), dan Abu Haylran dalam Al Bahr Al Mthith
(5/502).

250

?5t



14Y,fAihx7,lffi

Ht "Dan (di antara orang'orang munafik itu) oda

orang-orang yang mendirikan masiid untuk menimbulkan

kemudharaton (Pado orang-orang mubnin), mtuk

lcekafiran," dia berkata, *Itu adalah orang-orang munafik

yang mendirikan masjid untuk keperluan orang-orang yang

akan memerangi Allah dan Rasul-Nya, yaitu Abu Amir sang

.u5i5.1252

17249. Al Mutsanna menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, de,lrgan riwayat yang sama

17250. ...ia berkata: Abu Ishak menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami

dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najitu dari Mujahid, tentang

ayat ,(-*,.j$i <;q$ fi:4' lh)L;ilci O-rv
"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang

yang mendirikmr masiid untuk menimbulkan kemudharaton

(pada orang-orang nrubnin), untuk kckafiran dan untuk

memecah-belah antua orang'orang mubnin," dia berkata,
*Ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang mtmafik."

Sedangkan firman-Nya, fi ufr;;61 4)L';S t!t<;t$
'Serta merurtggu kedatangan orang-orang yang telah

memerangi Allah dan Rasul-Nya seiak dahulu', makzudnya

adalatr Abu Amir sangrahib.'tr3

Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnp (6llE79),4i ia tidd< mengatalon ada kalima,

"Bag yutg menremtgi...."
Mujatrid dalam tafsirnya @al. 37a) dan As-suyuthi dalam A&Dan Al Marilsw
(4n8r, dri Ibnu Al Mrmdzir, dari Mujahid.

2t2
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17251. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sama.

17252. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Suwaid

bin Amr menceritakan kepada kami dari Harnmad bin Zaid,

dari Ayytrb, dari Sa'id bin Jubair, tentang aya\ b3A<)-jJ!
GL36G/3#-Don (di antara orang-orang munafik itu)
ada orang-orong y@tg mendirilan masjid tmtuk

menimbulkan kemudhqdan (pada orang-orcmg mubnin),

untuk lcekafiron," dia berkata, "Mereka addah bani Ghanm

bin Auf.-254

17253. Muhammad bin AMuI A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Aynrb, dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat,

Ht 5*r 6;iriGi 6-ifr "Dan (di antara orans-

orang munafik itu) ada ortmg-orong Wrg mendirikan masjid

untuk menimbulkan kemudluraan (pado orong-orang

mubnin), untuk kckafiran, " dia berkata, "Mereka adalah

kelompok klan yang biasa disebut bani Ghanm bin Auf.'255

17254. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazzaq mengabarkan kepada kanri, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada lorni dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair,

tentang ayat, $Us 60e t:+,:t iili <rjt| "Dan (di

antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang

2s Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Wn (3l4OO), dengan redaksi yang s€rupa.
2ss Abdurrazzak dalam tafsirnya Q/165), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(611879), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(8D53).
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mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada

orang-orang mulonin), untuk lcekafiran, " dia berkata

"Mereka adalatr klan yang biasa disebut bani Ghanm bin

6uLr'256

17255. Ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Znhi,
dari Urwah, dari Aisyab" tentang ayat,'ifr4t|';ll:t6;b
A{;t"Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah

memerangi Allah dan Rasul-Nya," dia berkata, "Yaitu Abu

Amir Ar-Rahib yang berangkat menuju Syarn. Orang-orang

yang membangun Masjid Dhirar itu berkata, 'Kita bangun

masjid ini hanya agar Abu Amir bisa shalat di dalarnnyut.;t257

17256. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadgh, tentang firman-Ny4 Oj\j
, Ht $tj tL":i bici "Dan (di antara orang-orang

munafik rtQ ada orang-orang yang mendirilcan masjid untuk

menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin),

untuk kekafiran...." Orang-orang dari kalangan munafik

melakukan pergerakan. Mereka membangun sebuah masjid

di Quba untuk menandingi masjid Rasulullah SAW.

Selanjutnya, mereka mengirim orang untuk meminta

Rasulullah SAW agar bersedia shalat di dalamnya.

Disebutkan kepada kami bahwa beliau sudatr minta

dipersiapkan baju kemejanya untuk datang memenuhi

permintaan merek4 tapi kemudian beliau diberitahu hakikat

sebenamya.

'x lbid
2s7 Abdtxrazzakdalam tafsirnya(21165) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail

(3/106,107).
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Sedangkan firman-Ny q frii:':li 4)L'A6;tt " serta

menunggu kcdatangan orang-orang yang telah memerangi

Allah dan Rasul-Nya"

Ada seseorang bernama Abu Amir yang lari dari kaum

muslim dan bertemu dengan orang-orang musyrik yang

kemudian membunuhnya karena memandang ia sebagai

orang Islam. Dia berkata, "Bila ia (Abu Amir) datang maka

ia bisa shalat di dalamnya (Masjid Dhirar)." Allah lalu

menurunkan ayat, {J ;r,-{rtI e ;J 3":3 ra3 * rf\1
'* (j3,3'J $ " Jangonlah kamu b ers emb alryan g dal am

nasjid itu selama-lamanya. Sesungguhtya masiid yang

didirikan atas dasm takwa (Masiid Qtba), sejak hori

pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamtya." (Qs.

At-Taubatr [9]: 108)25t

1725?. Diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
' 
"mendengar Abu Mu'adz berkata: Ulaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh- Dhahhak -berkata
tentang fimran Allah, tia4t $fut:4:|ilci O-lii " hn
(di antta or(mg-orang munafik itu) ado or(mg-orang yottg

mendirikan masiid untuk menimbulkan kcnrudharatan (Wda

orang-orang mubnin), untuk kckafiron," bah\i/a mereka

adalah sekelompok orang munafik yang mendirikan sebuatr

masjid di Quba dengan tujuan menimbulkan kerugian kepada

Nabiyullah dan kaum muslim.

5;;'ifi 1. t€'#$\Grb "Setta merntnggu kcdatongon

orong-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya'"

Mereka berkata, *Jika Abu Asrir telah datang dari Kaisar

rt Disebutkan pula oleh Ibrnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1879).

-
LaeJ-
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Romawi, maka dia bisa shalat di sini." Mereka juga

beranggapan batrwa jika dia datang maka dia akan

mengalatrkan Nabi SAW.25e

17258. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zud berkata"

tentang fi rman Allah, 6;; fi:4, lbe q.:J lt3li O-$itentang firman Allah, W\u4..-_ . - 11 , r-1 4l ./at '.-."t
*et\.:JL3GiO$)

'b n',A;;'ifr 3. )L'# 6;tb <4431Ji $. " Dan (di

antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang

mendirilran masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada

orang-orang mulonin), untuk kekafiran dan untuk memecah-

belah antara or(mg-orang mukmin serta menunggu

kcdatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan

Rasul-Nya sejak dahulu," dia berkata, "Itu adalatr Masjid

Quba. Mereka semua shalat di sana. Di antara mereka biasa

dipanggrl Abu Amir, ayahnya Hanzhalah, yang dimandikan

(enazatrnya) oleh malaikat, Shaifi dan saudaranya. Ketiga

orang ini tadinya adalah orang-orang pilihan di kalangan

muslimin. Kemudian Abu Amir kabur bersama Ibnu Abd

Yalail dari suktr Tsaqif dan Alqarnah bin Allatsatr dari suku

Qais. Mereka meninggalkan Rasulullatt SAW dan bertemu

dengaa Raja Romawi.

Alqamah dan Ibnu Abd Yalail kembali membai'at Rasulullatt

SAW dan masuk Islam, sedangkan Abu Amir tetap tinggal di

sana dan masuk agamaNasrani.

Selanjutny4 sekelompok orang dari kalangan mtrnafik

membangun Masjid Dhirar untuk menyambut kedatangan

Abu Amir. Mereka berkata, "Kalau ia datang maka ia bisa

25e lbid
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shalat di sini." Tujuan pembangunan masjid itu juga utuk
memecah-belah kaum mukminin (amaahnya jadi berpencar,

yang sebelumnya semuanya shalat di Masjid Quba).

Mereka datang menipu Nabi SAW dengan berkata , "Wahai
Rasulullatr, kadang terjadi banjir sehingga kami terhalang

menuju ke lembah (tempat Masjid Quba Penj), dan kami

tidak bisa shalat bersama mereka. Oleh karena itu, kami ingin

bisa shalat di masjid kami, dan jika banjirnya sudah hilang

kami akan kembali shalat bersarna mereka."

Mereka membangun masjid itu atas dasar kemunafikan.

Masjid mereka kemudian hancur pada masa Rasulullah

SAW, dan orang-orang membuang kotoran serta sampah di
atasnya. Allah lalu menurunkan ayat, 11717 Vl:4t O)t
<*:r5 <;,e,;;r 6Ut 5*, "Dan (di antara orans-
orang muna/ik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid

untuk menimbulknn kcmudharatan (podo orang-orang

muhnin), untuk kckafiran dan untuk memecah-belah antara

orang-orang mulonin " Maksudnya agr mereka tidak shalat

di Masjid Quba bersama seluruh kaum mukmin. -gtit;*
'* A';l{iA 1. )L "Serta menunggu kcdatangan orang-

orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak

dahutu." yaitu Abu Amir. 6-5i6-65$;e,4 oLWi
Si.$l iy "Mereka sesungguhnya bersumpah, 'Kami

tidak menghendaH selain keboilan'. Allah menjadi saksi

bahwa sesungguhnya mereko itu adalah pendusta (dalam

sumpahnya).'260

20 Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (3t107)tanpasanad.
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17259. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Laits, bahwa

Syaqiq tidak mendapati shalat di masjid bani Amir. Lalu

dikatakan kepadanya, "Di sana terdapat masjid bani fulan

yang belum pernah dipergunakan unttrk shalat sebelumnya"

Dia berkatq "Aku tidak suka shalat di sana karena dibangun

untuk mendatangkan kemudharatan, dan semua masjid yang

dibangrrn atas dasar kemudharatan atau riya, atav sum'ah,

maka pada dasarnya tidak boleh dilakukan shalat di

dalamnya."26l

tt{rc

6 iJ $jJ u arAi & ;.-$ 
"":1i:'S 

*. ;X\7
E.

#{i,tii,frg S AHSVt * *( }i
6*rfl\

" J angarrlah l<anuu busartahyang dalmn mo$in ifir selama-

larnanya. Sesznggzlmya ryasiid yarlg didiril<frrl atas dasar
takwa Maiid fuiba), seiakhari putamo ddalahlebih
patutl<f,ntu shalat di dnlamrrya. A dahntnya mosiid iar

ada orang.ordng yang lngfn metrter:silil<frJ diri. Dart
sesnngguhny a Nlah menyirrli or cmg- or cmg y olrJg ber sih."

(Qs. At-Taubah [9]: 108)

26t Al Qurthubi dalam tafsimya(8D54).
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Tatrwil firman. All anz 6,. {rt!\ :F,;.i 3"::t ifi o rftS
p- lfr 6 g $-lJ Qanfanlah kamu bersembahyang dalam

mosjid itu selama-lamonytl Sesungguhnya masjid yong didirihan
atos dasar tahwa lMasjid QubaJ, sejok hari peflama adalah lebih
potut hamu shalot di dalomnyo)

Abu Ja'far berkata: Allatr menyebutkan kepada Nabi-Nya
Muhanrmad SAW, "Jangan kamu mendirikan shalat di masjid yang

mereka dirikan. Mereka yang munafik itu mendirikannya dengan

tujuan membatrayakan serta memecah-belah kaum mukmin, dan

menanti kedatangan orang yang akan memerangi Allah serta Rasul-

Nya. Selanjutny4 Allah 
-Yang 

Matra Mulia pujian terhadapNya-
bersumpah dengan berfinnan, Jg r;iJir€fr| e ;.$ 3r:3
*- (jS "sesungguhrqru masiid yang didirikan atas dasm takwa
(Masjid Quba), sejak hori pertamo adalah lebih patut kamu shalat di
dolanrqu."

- 
€rr31 e ;.-:J "Didirikan atas dasar takwa," maksudnya

adalah sejak awal memang bernrjuan beribadah kepada Allah dan

ketaatan terhadapNya.

*-i;j 6'# "Lebih pantas untuk kamu dirikstt shalat di
dalamnya, " artinya, lebih pantas karnu berdiri shalat di dalamnya.

,,
,i;tl4. "Seiak hari pertama." Ada yang mengatakan bahwa

kata ini berarti sejak awal hari, sebagaimana orang Arab biasa berkata

*& gii fJ p *em belum melihatnya sejak hari ini." Artinya sejak

awal hari tersebut. Dengan demikian, arti dari hari pertama adalah

perrrulaan hari-hari.

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai makna masjid

dalam ayat ini.
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr masjid

Rasulullah SAW, yang terdapat mimbar dan kuburan beliau sekarang

ini (Masjid Nabawi). Mereka yang berpendapat demikian adalah:

17260. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ibratrim bin
Thuhman, dari Utsman bin Ubaidullah, dia berkata:

Muhammad bin Abu Hurairatr mengutusku menghadap Ibnu

Umar rurtuk menanyakan kepadanya perihal masjid yang

dibangun atas dasar takwa, masjid apakah yang dimaksud?

Masjid Madinatr atau Masjid Quba? Dia menjawab, "Tidak,
jusru masjid Madinah.-262

17261. ...ia berkata: Al Qasim bin Amr Al Anqari menceritakan

kepada kanri dari Ad-Darawardi, dari Utsman bin
Ubaidullah, dari Ibnu IJmar, Zaid bin Tsabit, dan Abu Sa'id,

mereka berkata, *Masjid yang dibangun atas dasar takwa

adalatr masj id Rasulullatr SAW."263

17262. ...ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari Rabi'atr

bin Utsman, dari Utsman bin Utaidullah bin Abu Rafi, ia
berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang

masjid yang dibangun atas dasar takwa, lalu ia menjawab,
-Itu adalah masjid Rasulullah SAW.'26|

LrhatAd-Dwr Al Mantsur @n44\.
Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir (4828, 4854), Al Haitsami
dalam Majma' Az-Za+ta'id (7134), An-Nasa'i dalam tafsirnya (l/560), Ibnu Al
Jauzi dalam zad Al Masir Q/501), Ibnu Athiyyatr dalan Al Muharrar Al wajiz
(3182), As-Suyuthi dalsn Ad-Durr Al Mantsur (4D87) dari Ibnu Al Mundzir,
dari Ibnu [Jmar, Abu Sa'id, dan Zaid bin Tsabit.
LihatZad Al Masir (31501) danAl Bahr Al Muhith (5/504).

262

263
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17263. ...ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari
Abu Az-Zinad, dari Kharijah brnT*rid, dali Zaid, ia berkata,

'Itu adalah masjid Nabi SAW.'265

172U. ...ia berlcata: Ayahku me,lrceritakan kepadaku dari
AMurrahman bin AMullah bin Dzalwan, dari ayatrnya, dari
Kharijatr bin Z-aid, dart 7aid. ia berkata, *Itu adalah masjid

Rasulullah SAW.''56

17265. Ibnu Basysyar menceritalon kepada kami, ia berkata: Yatrya
bin Sa'id menceritakan kepada kami, Humaid Al Kharrath Al
Madani me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: AIru
mendengar Abu Salamah bin AMurratrman berkata:

Abdurrahman bin Abu Sa'id lewat di depanku" dan aku

berkata kepadanya "Apa pendapat ayabrnu tentang masjid

yang dibangun atas dasar takwa?" Dia berkate *Aku masuk

menemui Rasulullah SAW di rumah salah seorang istri
beliau" dan aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, masjid apakah

yang dimaksud dengan masjid yang dibangun atas dasar

takwa'? Beliau lalu mengarnbil tapak sebuatr kayu dan

memukulkannya ke lantai, lalu bersabd4 'Itu adaloh masjid
kalian ini'. Derrikian aku mendengar ayahmu

mengatakannya"26T

17266. Ibnu IMaki menceritakan kepada kauri, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari

AMlrratrnan bin Abu Sa'id, dari ayatrny4 ia berkat4

Ibid
Ibid
Dirirvayatkan oleh Mulim dalarn Al Hajj (514), Al Mundziri dalan At-Toghib
wa At-Tohib QDIS),Ibnu Hajar dalam Fah Al Boi (7D45), dan Al Baghawi
daJralrt Ma'alim At-TmEil (3ll0t, 109).

265

206

267
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"Masjid yang dibangun atas dasar talana sejak hari pertama

adalatr masjid Nabi SAW yang terbes*.;26t

17267. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al
Musayyab, ia berkata, "Sesungguhnya masjid yang dibangun

atas dasar takwa adalah Masjid Madinah Al Akbar (yang

terbesar)."26e

17268. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Daud,

ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab berkat4 ia menyebutkan

hal yang sama dengan yang tadi, tapi dengan lafazh al
a'zham (terbesar).

17269. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ibnu

Harmalah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Itu

adalah masjid Nabi SAW.''70

17270. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Uyainatr mengabarkan kepada kami dari ltbu Az-Zinad, dari

Kharijah bin Zafi -ia berkata, "Aku mengira dari

ayatrnya- ia berkatq *Masjid Nabilah yang dibangun atas

dasar tdyta."27r

Lihat Mushannaf Ibru Abu SyaibahQll4S).
Ibnu Abu Syaibah dalamAl MttshmnafQlWS).
Ibnu Abu Syaibah dalan Al MushonnafQll49).
Abdurrazzak dalam tafsimya (21166) dan Ibnu Abu Syaibah dalam
mushannafoyaQl3T2).

26t

269

270

271
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Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah
Masjid Quba. Mereka yang menunjukkan hal itu adarah riwayat-
riwayat berikut ini:

17271. Al Mutsanna menceritalcan kepadaku, ia berkata: Abu shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakam kepadaku da! Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

^yut, 1Lll1b{t.3l1 :* ,?;l3r:3 "sesungguh-nya masjid
yang didirikan atas dasar tgkwa (Masjid @rba), sejak hari
pertama. " Maksudnya adalah Masjid Qob".',

17272. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku dari
ayahny4 dari Ibnu Abbas, dengan riwayat yaog sama.

17273. Abmad bin Ishak menceritakan kepada kami, dia berkata:
Abu Ahmad menceritakan kepada kasd, dia berkata: Fudhail
bin Marzuq menceritakan kepada kami dari Athiyyah,
tentang ayat, $-$ r8fr1 :F,J'l'+:3,,s"sungguhnyo
masjid yang didirikan atas dasar tahwa (Masjid etba), sejak
hari pertoma. " Maksudnya adalah Masjid Quba.273

17274. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Usamatr menceritakan kepada kalni dari Shalih bin Hayyan,

dari Ibnu Buraidah, ia berkata, *Masjid 
Quba yang dibangun

atas dasar takwa adalah masjid yang dibangun oleh Nabi

sAw.-274

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1882), Ibnu Athiyyatr dalamAl Muharrs Al
Wajiz (3/83), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ilyun QAiZ\
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/109).
Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (51504).

272

273
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17275. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
*Masjid yang dibangun atas dasar takwa adalatr masjid

Quba'zzs

17276. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan ke,pada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-Znhi, dari Urwah bin
Az-Zubair, ia berkata, "Orang-orang yang dibangrurkan

masjid atas dasar takwa di linglomgan mereka adalah bani

Amr bin 4uLtr276

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama di antara

kedua pendapat ini adalah yang menyatakan bahwa itu adalatr masjid

Rasulullah SAW, lantaran satrnya informasi yang diterima akan hal itu
dari Rasulullatr SAW. Berikut ini adalah riwayat-riwayat yang

menyatakan demikian:

17277. Abu Krnaib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, Abu
Kuraib berkata: Waki menceritakan kepada kami, sedangkan

Ibnu Waki berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari

Rabi'ah bin Utsman At-Taimi, dari Imran bin Abu Anas,

orang dari kalangan Anshar, dari Sahl bin Sa'd, ia berkata,

"Ada dua orang yang berbeda pendapat pada masa

Rasulullah SAW tentang masjid yang dibangun atas dasar

takwa. Salah satu dari mereka mengatakan itu adalah masjid

Nabi SAW, sementara yang lain mengatakan itu adalah

masjid Quba. Mereka pun mendatangi Nabi SAW dan

Ibnu Abu Harim dalam tafsirnya (611882) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(7D85).
Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al tlyun (31402) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil Q I 109).
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menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau lalu menjawab,

"Itu adalah masjidlu ini."277

Ini adalah redaksi hadits Abu Kuraib. Hadits Su&an mirip

dengannya.

17278. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amir
Al Aslami, dari Imran bin Abu Anas, dari Saht bin Sa'd, dari

Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi SAW ditanya tentang masjid

yarrg dibangun atas dasar takw4 lalu beliau menjawab, "Itu

adalah masj idhu ini.' 27t

17279. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepadakq ia berkata: Al-Laits menceritakan

kepadaku dari Imran bin Abu Anas, dari Ibnu Abu Sa'id, dari

ayahny4 ia berkatq "Ada dua orang yang berdebat tentang

masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama

Salah satu dari mereka berkata, 'Itu adalah masjid Quba'.
Ada yang berkata, 'Itu adalah masjid Rasulullah SAW'.

Rasulullatr prm berkat4 'Itu adalah masjidku ini'. "27e

17280. Bahr bin Nashr Al Khaulani menceritakan kepadaku, ia

berkata: Dibacakan kepada Syu'aib bin Al Laits dari

ayalrnya, dari Imran bin Abu Anas, dari Sa'id bin Abu Sa'id

Al Khudri, dari Abu Sai'd Al Khudri, ia berkata, "Ada dua

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (51331), Attl-Thabrani dalarn Al
Kabir (6D07), dan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id(7134).
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (5/331).
Diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang haji (514), Ahmad dalarn
musnadnya (3/89), At-Tirrnidzi dalan Tafsir Al Qur'an (323), Abu Ya'la dalam
musnadnya (985), dan Al Hakim dalam Al MustadrakQl334).

2n

27t
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orang yang berdebat tentang...(ia menyebutkan riwayat yang

sama dengan tadi).

17281. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sahbal bin

Muhammad bin Abu Yatrya menceritakan kepadaku, ia

berkata: Aku mendengar Pamankq Anis bin Abu Yahya,

menceritakan dari ayatrny4 dari Abu Sa'id Al Khudri, ia

berkata: Rasulullatr SAW bersabda' "Masiid yang dibangun

atas dasar takwa adalah ini." 
-Maksudnya 

masjid

Rasulullah-. Dalam semua (masjid) terdapat kebaikan-2to

17282. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim

bin Umar Al Abqari menceritakan kepada kami dari Ad-

Darawardi, dari Ibnu Abu Yr,tyq dari ayahnya" dari Abu

Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Masiidht

inilah yang dibangun atas dosar takwa."

17283. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: AI

Harnmani menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami dari Unais, dari ayahnya, dari

Abu Sa'id AI Ktru&i, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang

sama.2tl

77284. Muharnmad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Shafiran bin Isa menceritakan kepada kami, ia

berkata: Unais bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (5/l16), Ibnu Abu Syaibah dalam

mushannafoya Q1372),Al Hakim dalamAl lulusta&akQl334), dan Al Haitsami

dalam Majm a' Az-Zaw a' i d (4/ I 0).
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musna&tya(3189), kecuali lafaztt, "Dan dalam

semnanya (masjid) terdapat kebaikan," An-Nasa'i dalam ls-Sznon Al Kubra
(11228), dan Ibnu Hibban dalam shahihnya (41483,484).
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dari ayahnya, dari Abu Sa,id Al Khudri, ia berkat4 *Ada

seorang laki-laki dari bani Khudratr, dan seorang lagi dari
bani Amr bin Auf yang berdebat kusir tentang masjid yang
dibangun atas desar takwa Orang Khudrah berkata, .Itu

adalah masjid Rasulullah SAW'. Sedangkan yang satunya
lagi berkata itu adalah masjid euba Mereka kemudian
mendatangi Nabi sAW,ntuk menanyakannya kepada beliau.
Beliau menjawab, 'Itu adalah masjidht ini. Tapi semua
masjid itu boik'.'aa

rakwit lirman Altah: 14|6tSfrfrI;i 6 6j.;,_3U., *
O*gS @i dotamnya mosjid ita ado orongonn g yang ingin
mcmbersihhan dii Dan sesangguhnyo Alrah menyakai orang-
orong yong bercih)

Abu Jatfar berkata: Allah berfimran, *Di antara jamaah yang
ada di-masjid yang dibangun atas dasar talcwa sejak hari pErtama itu,
ada sekelompok orang yang suka bersuci dengan air setelah mereka
buang air besar, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci dengan
air."

Para atrli tafsir juga mengemukakan seperti yang kami
kemukakan di sini, antara lain:

17285- Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia
berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari

Qatadph, dari Syahr bin Hausyab, dia berkata, ..Ketika turun
avat, b3-78i66#-3Y.tli'Di dalamnya masjid itu ada

2E2 Telalr disebutkan takhrijnya.
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orang-orang yang ingin membersihkan diri', Rasulullah

SAW bersabda kepada mereka, "Cara bersuci apa yang

kalian lahtkan sehingga Allah memuji kalian'Z Mereka

menjawab, 'Kami mencuci bekas buang air besar dengan

Aitt 1 
nt3

17286. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadah, ia berkata, "Disebutkan kepada

kami bahwa Nabi SAW bersabda kepada penduduk Qubq
'sesunggutrnya Allah telah memuji kalian dalam hal bersuci,

apa sebenarnya yang telah kalian lakukan'? Mereka

menjawab, 'Kami mencuci bekas-bekas kencing dan kotoran

(tinja) dari kami dengan air'.'2M

17287. Muharnmad bin AMul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni

dari Ma'mar, dari Qatadatr, ia berkata, *Ketika tunrn ayat

i;;g 6 6j.3-3li.t *.'Di dalamnva masiid itu ada

orang-orang yang ingin membersihkan dlri', Nabi SAW

bersabda, 'Wahai sekalian orang Atuhar, cara bersuci

bagaimana yang kalian lahiran sehingga Allah memuii

lmlian dalam hal itu'? Mereka menjawab, 'Kami bersuci

dengan air bila karni baru saja datang dari kakus (buang air

besar atau kecil)'."285

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam lI Kabir (11167) dan Ahmad dalam

musna&rya (31422).

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (3/422), Al Hakim dalam Al
Mttsta&ak (l/155), dan Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya (83).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam As-Sunon (3100), Abdurrazzak dalam

tafsirnya (21167), dan Ibnu Athiyyatr dalam Al Muhmrar Al Wajiz (3183).

28:i
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17288. Jabir bin A1 Ktudi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Malik bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Siyar

Abu Al Hakim, dari Syalr bin Hausyab, dari Muhammad bin

Abdullah bin Salam, ia berkata, "Rasulullah SAW berdiri

menghadap kami dan bersabda, 'Beritahukanlah aht, kmena

sesungguhnya Allah telah memuii kalian dolam hal bersuci

dengan puiian yang terbaik'. Mereka menjawab, 'Wahai

Rasulullatr, kami mendapati tertulis dalam Taurat untuk ber-

istini a dengan air' .'Q86

17289. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yatrya bin Rafi menceritakan kepada kami dari Malik bin

Mighwal, ia berkata: Aktr mendengar Siyar Abu Al Hakim

tidak hanya sekali menceritakan dari Syahr bin Hausyab, dari

Muhammad bin Abdullah bin Salam, ia berkata, "Ketika

. Nabi SAW datang ke penduduk Qubq beliau bersaMa,

'Allah telah memuii kalian dalam lwl cara bersuci kalian

dengan4ruiian yang bai!'t-Maksud beliau adalah firman

Allah, it1lS- S 6:.i-lL.t- * 'Di dalamrrya masiid itu

ada orang-orang yang ingin membersihkan diri'.- Mereka

lalu berkata, 'Karena kami mendapati tertulis dalam Taurat

yang ada pada kami, bahwa istinjaitu dengan sitt :Q8'l

l72g}. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Rafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik

bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Siyar, dari

Syahr bin Hausyab, dari Muharrrmad bin AMutlah bin

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya(6/6), Al Bulfiari dalam At-Tsikh
Al Kabir (l/81), dan Al Haitsami dalanAl Maima' Az-Zav'a'id(ll2l3')'
Ibid

2E6
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Salam, (Yatrya berkata: Ahr hanya mengetahui batrwa ia

meriwayatkan dari ayatrnya), ia berkata: Nabi SAW bersabda

kepada penduduk Qubq "Sungguh, aht mendengar Allah

memuji kalian dalam hal cara bersuci dengan puiian yang

baik " Mereka menjawab, "Kami mendapati tertulis dalam

Tatrat yang ada pada kami pahwa istinja itu dengan air."

Dalarn hal inilatr turun ayat, V,ffi- J 6j.i-3Y.2- yt- "Di

dalamnya masjid itu ada orang-orang yalrg ingin

me mb e r s ihkan dir i.'fltt

17291. AMul A'la bin Washil menceritakan kepadaku, dia berkata:

Ismail bin Shubaih Al Yasykuri menceritakan kepada kami,

dia berkata: Abu Uwais Al Madani menceritakan kepada

kami dari Syurahbil bin Sa'd, dari Uwaim bin Sa'idah -
salatr satu yang ilut dalam perang Badar-, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda kepada penduduk Qubq "Aht

telah mendengar Allah memuii lalian dalam hal cara

bersuci. Cara bersuci bagaimana yang kalian lahtkan? "

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui

apa-apa, hanya saja tetangga kami, orang-orang Yahudi,

kami lihat membasuh dubur mereka setelah buang air besar,

maka kami pun membasuhnya sebagaimana yang mereka

lalnrkan."28e

17292. Muhammad bin Imaratr menceritakan kepadakq ia berkata:

Muhammxl bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibratrim bin Muhammad dari Syurahbil bin Sa'd, ia berkata:

Aku mendengar I(huzaimah bin Tsabit berkata, "Ayat, *

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir (17/140).
Diriwayatkan oleh Ibnu Karcir dalam tafsirnya (l23l).

2E8
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lrfrIt 6 6;ri-3V.2 'Di dalamnya masiid itu ada orang-

orang yang ingin membersihkan diri', ttxvn dan mereka

biasa membasuh dubur mereka sehabis buang air besar."2e0

17293. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Abu Laila, dari Amir, ia

berkata, "Orang-orang dari pendu$uk Quba biasa bet-istinia

dengan air, maka turunlah ayat, lfnlW- 6 5:r43Ve +-i-

@ <rr+!St#|i,l; 'Di dalamnva masiid itu ada orans-

orang yang suka bersuci. Sesungguhnya Allah menyulcai

orang-orang yang b ersih'. "29r

17294. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syababatr bin Sawwar menceritakan kepada kami dari

Syu'batr, dari Muslim Al Qurri, ia berkata: Aku bertanya

kepada Ibnu Abbas, "Apakah aku boleh membasuh

kepalaku?" (Waktu itu dia sedang ihram). Ibnu Abbas

menjawab, "Tidakka?r kamu mendengar finnan Allah, 6i'it|
@ O,ig:I U; 4flli AA 'sesungguhnva Attah

menyukai orang-orang yang bertobat dan menytkai orang-

or ang yang merryucikan diri'.' 2e

17295. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada karni dari Daud bin Abu Laila, dari

$sy-Sya'bi, ia berkata, "Ketika turun uyut, 6#-3V, *-
i;;g 6'ot dalamnya masiid itu ada orang-orang yang

suka bersuci', Rasutullah SAW bertanya kepada penduduk

Quba, 'Cara bersuci bagaimana ini yang Allah memuji

Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (71284).

Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafadr yang mofu'dalam sunannya (44)

dan Ibnu Majatr dalain As-Sunan Q57'l dari Abu Hurairatt.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalaar Al Mushannaf Qll4l).

2X
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kalion tentangnya'? Mereka menjawab, 'Tidak seorang pun

dari kami melainkan ia akan bevistinja dengan menggrmakan

air sehabis buang ait'."2e3

17296. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari AMul Hamid Al Madani,

dari Ibratrim bin Ismail Al Anshari, bahwa Rasulullah SAW

bersabda kepada Uwaim bin Sa'idah, "Apa cara bersuci

ktlian yang dipuji oleh A\ah dolam firman-Nya, \V.t *j
@ o*Es e)-'$vli,iv4 6 oE'Di datamnya

masjid itu ada orangerong yang sulca bersuci.

Sesutgguhnya Allah menylwi orang-orong yang bersih'?"

Dia menjawab, "I(ami selalumencuci dubur dengan air.';ryt

17297. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

mengabarkan kepada kalni dari Hushain, dari Musa bin Abu

Katsir, dia berkata, "Ayat ini bermula dari beberapa orang

Anshar yang merupakan.penduduk Qubq it O#-lY.t *-
@ O,*:\{*:i'tiiiAS;-'Di datamnya masiid itu ada

orang-orang yang suka bersuci. Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang bersih'.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalan At-Toilh Al Kobir (1178),Ibnu Al Jauzi
dalam Zad Al Masir (3/501), dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsu
Qne0).
Diriwayatkan oleh Al Haitsami dalam Majna' Az-Zarya'id (l2l2) dan Ibnu
Katsir dengan redaksi serupa dalam tafsirnya (f,n&$.
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Nabi SAW pun menanyai mereka, lalu mereka menjawab,

'Kami ber-istiniadengan 4ir' :'zes

17298. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ashbagh

bin Al Faraj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Wahb mengabarkan kepadaku, ia berkata: Yunus

mengabarkan kepadaku dari Abu Az'Zinad, ia berkata:

Urwah bin Az-Zrtbair mengabarkan kepadaku dari Uwaim

bin Sa'idah 
-berasal 

dari bani Amr bin Auf-, Ma'n bin

. Adi 
-berasal 

dari bani Ajlan-, dan Abu Ad-Dahdah.

Adapun. Uwaim bin Sa'idah, maka berita yang sampai

kepada kami adalah: Ditanyakan kepada Rasulullah SAW,

"Siapa orang-orang yan4dimaksud dalam firman Allatl, ;5i
@ O#i G'i'iiit1fi 6 5j.i-3v. 2' Di dat amnva

masjid itu ada orang-orang yang suka bersuci.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih'? "

' Rasulullah SAW lalu bersabdq "Sebaik-baik lelaki! Di

. antara mereka adalah Uwaim bin Sa'idah."

Tidak ada berita yang sampai kepada kami batrwa beliau

menyebutkan nama lain selain Uwaim.2e6

17299. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Hassan,

Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur dengan riwayat
yang serupa (4l2go), dari Ibnu Mardawailr, dari Abdullah bin Al Harits bin

Naufal.
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (391), Ibnu Sa'd dalan Ath-

Thabaqat Al Kubra (312130) secara ringkas, Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari,
(l2ll33) ketika menjelaskan hadits Saqifah, dan Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (611882).
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ia berkata: Al Hasan menceritakap kepada kami, ia berkata:

Ketika ayat ini turun, #'ifSli;$_ 6 6;43V, *.
6*;i!51"Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang
suka bersuci. Sesunggphnya Ailah menytkai orang-orang
yang bersih," Rasulullatr SAW bersabda "Apa yang kalian
lalaftan sehingga Attah memuji kalian dalam ayat ini?"
Mereka menjawab, "Kami mencuci bekas buang air besar

dan kecil."2e7

17300. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak
mengabarkan kepada kmi dari Malik bin Mighwal, ia
berkata: Aku mendengar Siyar Abu Al Halcam menceritakan
dari Syatr bin Hausyab, dari Muhammad bin Abdullah bin
Salam, ia berkatq "Ketika Rasulutlah SAW datang ke
Madinah -atau ia berkata: Ketika Rasulullatr._ SAW
datang- beliau bersabd4 'sesungguhnya Atlah memuji
kalian dalam hol cma bersuci dengan prjian yang baik
Tidokkah kalian memberitahukannya kcpadaku'? Mereka
menjawab, 'Wahai Rasulullah, kami mendapati tertulis
(wajib) bagi kami dalam Taurat untuk bersuci dengan air,.,,

!,{"t+ belkata ."Maksudnya adalah firman Allah, 3q U;
it1bi 6 6#-'Di dalamnya masjid itu ada orang-orang
yang suka bersuci'."298

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mannr (4D91) dengan redaksi yang mirip, dari
Ibnu Mardawaih, dari Abu Hurairah.
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (616),Ibnu Abu Syaibah dalam
mushannafrya (l/153), Al Haitsami dalam Majna' Az-Zawa'id (lDl3), ia
berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dari Muhammad bin Abduflah bin Salam,
dan dia tidak menyebutkan dari ayahnya, sebagaimana dikatakan oleh Ath-
Thabarani, tapi di dalamnya juga ada S1ahr."

zyt
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17301. Ahmad bin Ishak menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin

Marzuq menceritakpn kepada kami dari Athiyyah, ia berkata:

Ketika turun ayat, iiil6i-;\ 6:.,43Yt *j "Di datamnya

masjid itu ada orang-orang yang suka bersuci," Rasulullah

bertanya kepada mereka, "Bagaimana cara bersuci kalian

yong disinggung Allah di sini? " Mereka menjawab, "Wahai

Rasulullah, kami ber-istinja dengan air pada masa Jahiliyatr,

dan ketika Islam datang kami tidak meninggalkannya."

Beliau bersabda, "Malm ianganlah kalian

meninggalkannya."29

17302. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4 "Di

masjid Quba ada beberapa orang Anshar yang membasuh

lubang duburnya dengan air, mereka memasukkan batang

kurma ketika air sedang mengalir, barulah mereka berwudhu.

Allah memuj[ mereka lantaran perbuatan tersebut- dalam

firman-Ny u, V-trldi6OlA3Y.t* 'Dr dalamnya masiid

itu ada orang-orang yang sulca bersuci. ' sampai akhir

ayat."3oo

17303. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin Amr

menceritakan kepada kami dari Atha, ia berkata, "Ada suatu

kaum yang berwudhu dengan cara baru, yaitu dengan air.

Mereka adalah penduduk aub.a. Lalu turunlah ayat mengenai

mereka, <r-P\ G{i'lSV;g' 6 6}}-31$ yt 'Di

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam As-Sunan (1162).

Lihat makna senada dalam Mushannaf lbnu Abu Syaibah (lll42') dan As-

Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (41290).
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dolamnya masjid itu ada or(mg-orang yang suka bersuci.

Sesungguhnya Allah menytkai orang-orang yong bersih'."

Dikatakan bahwa Xata €rr(ii aAam ayat ini asalnya

adalah i$t tapi hgnrf ta'-nya dimasukkan ke dalam

huruf tha', sehingga huruf tlro' driasydid-kat karena

makhraj salah satunya berdekatan dengan yang lain.

ctc

'J, l'# e*i ;sa E-r i9 r^4:. <3'c#1
1 xii:f*- $ c+',,ffi ',6 +?rfr. tF r^6 "3i

@<l'l,6ii;,fr,s*
olvfal<n apal<ah ofimg.or(mg yolng rrr,endirilwrr masiidnya di
atas dasar takwakapadn y''l;lah danl<srillhaan (Nya) iat

y arrg b ail<" atmkah or (mg- or arJg y afig fl:rztdiril<frrr

bangunmnrya ihi tepi iwarrg ydrJg nnf;,rhr lalubarrgmannya
iat i arfiih b q s arna. sctmcl dengan Dia l<e dalan N q ala

Jalwurn. Dan y''l;lah ddak men$eril<f,rJ pehu$uklnpda
or(mg. otang yang Zlralim."

(Qs. At.Taubah [9]: 109)

-Talc4,it ftrrnan Allah: ;fr6 {rn if" frA:.6'"3
{ rili"'#- )( e.s166 F j;tla $;lL6,if. la';, iir;
6:;;i;Si ifi ,s# (Maha apakah otang4)rang yang mendirikan

masjidnya di atas dasar takwa hepada Allah dan keridhaan-Nya itu
yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di
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tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersoma-sama

dengannya ke dalam Neraha Jahanam. Dan Allah tidah

memberikan petunjuk kepado orung4rang yang zhaliml

Abu Jatfar berkata: Ada perbedaan mengenai cara membaca

ayd, A4:. <fr '":3 "Maka apakah orang-orang yang

me ndir i lan masj i dnya. "

Sebagian ahli qira'a, dari membacanya, '$. qt Wf dalam

bentuk/'il yargtidak disebut siapa subjeknya pada kedua huruf yang

ada.

Qira'at semua ahli Hijaz dan Iraq membacany 
", 53ii51

'"r4;dengan menyebutkanfa'il Gubje$ dari kata kerja "mendirikan

bangunan".3o!

Abu Ja'far berkata: Kedua qira'at ini sama maknanya, maka

yang mana pun dibac4 tetap benar. Hanya saja, yang lebih aku sukai

memb,acanya adalah dengan mengembalikan kata kerja pada kata ,11,

yang berarti dialah sebagai pelaku (subjek).

Abu Ja'far berkata: Takwil kalimat ini adalatr, manakatr di

antara mereka yang lebih baik menurut kalian 
-wahai 

sekalian

manusia-, apakatr mereka yang membangun dasar masjidnya atas

dasar takwa dan keridhaan Allah dengan melaksanakan semua

kewajiban dari-Nyq ataukah mereka yang membangunnya di tepi

jurang yang miring?

3or Nafi dan Ibnu Amir membacanya 'r#. ;t ;il. alasag me.reka adalah

berdasarkan bacaan sebelumnya, vaitt..;stfiJi & AJ 5":l Sedangkan

yang lain membacanya, 'r+i ',t:"t g3i. Alasan mereka membaca demikian

adalah kargna ayal kisah ini didasari pada penyebatan fa'il, yakni lafazh

L,::ijt4t<4rft Lihat Huiiah Al Qira'ah(hal. 323).
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Maksud perkataan )6 A"r Lfr {" adala}r di tepi jgrang

(lereng bukiO yang hampir runtuh. I*rtar/r- U'i, artinya jurang yang

tidak ada tembok landai diantaranya.

Kata *a asalnya adalah ?6 hanya saja terjadi qatb

(pembalikan) sehingga huruf ya'4tya diakhirkan. Ada pula yang

mengatakan memang asalnya adalah tti, sebagaimana lafazh rlt3, yang

asalnya ')fr - .;ti. Adapula yang mengatakan bahwa asalnya adalah

kata ]Q- - Jti yang artinya bangunan bila sudah roboh.

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan perumpamaan yang Allatl
berfirman, "Mana di antara kedua jenis ini yang lebih bai\ atau

bangunan mana yang lebih kokoh, apakatr yang dibangrrn atas dasar

ketaloraan kepada Allah dan ia tatru bahwa Allah ridha terhadapnya,

ataukatr mereka yang membangunnya dari awal dalam keadaan

munafik dan sesat tanpa pengetatruan yang benar dan ia tidak tahu

kapan dijelaskan kesalatrannya itu sehingga bangunannya akan roboh,

sama seperti orang yang mendirikan bangunan di pinggir jurang yang

tidak ada saluran air yang mengalir ke bawah, ymg jelas akan

menyebabkan bangunan itu jatuh karena tak dapat menahan aliran air?

Allah berfirman, 
"iA ,( C +3VE "Lalu bangunannya itu

jatuh bersama-sama dengan dia kc dalam Neraka Jahanam."

Artiryq lereng bukit itu akan berjattrhan (tanatrnya) dan

membawa serta bangunan yang ada di atasnya ke dalam Neraka

Jahanam. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17304. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari AIi, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat,.9,t,';({(r "Lalu bangunamya itu jatuh bersama-sama
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dengan dia," bahwa maksudnya adalah, pondasi bangunan

itu ikut jatuh ke Neraka Jatranam.3@

17305. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman Allah, .r"li6 "Lalu bangunannya itu jatuh

bersama-sama dengan dia, " maksudnya adalah ikut jatuh ke

bawatr bersamanya.3o3

17306. Biysr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman AllalL 'ts
;frA Etfi d'il$ <A"Maka Apakah orang-orang

yang mendirikon mesiidnya di,atas dasar taqwa kepada

Allah," Sampai firman-Nya" /ii+ $ C .t 
"qE 

"Inlu

bangunannya itu iatuh bersama'sama dengan Dia fu dalam

neraks Jahannam," ia berkata, "Demi Allah, tidak akan

tertahan untuk jatrh ke neraka. Disebutkan kepada kami

bahwa ada lubang yang tergali darinya dan mengeluarkan

ap."30o

17307. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Bani Amr bin Auf

meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membangunnya

(Masjid Dhirar 
-penj) 

dan Rasulullah SAW mengizinkan

302

303

304

Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1884), tapi di sana

bunyinya"aif"fr 'k+ -rg A .x '-r*6 yaitusampaiayatterakhir.
As-Suyuthi dalam'Ad-Dun At liantsur (41292), dari Abu Syaikh, dari Adh-

Dhalthak.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1884).
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mereka. Mereka selesai membangunnya pada hari Jtmt'at,

dan mereka melaksanakan shalat di sana pada hari Jum'al

Sabtu, s€rta Ahad. Lalu masjid ihr roboh pada hari Sexdn.

Dia berkata, "Mertka ditunggu selama tiga hari, yaitu hari

Jum'at, Sabft, dan Ahaq lalu akan jatrrh ke bawah ke Neralo

Jahanam. Masjid orang munafik ihr roboh dan jatuh ke

neraka."

Ibnu Juraij berkate "Disebutkan kepada kami bahwa ada

beberapa orang yang coba menggalinya, lalu mereka

menemukan asap keluar dari Qubang)oy"."ot

17308. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada kami, dia berkata: AMul
Aziz bin Al Mukhtar menceritakan kepada kami dari

AMullah bin Ad-Danaj, dari Thalq bin-Hubai!, dari Jabir,

tentang firman Allah, 6*rtL;ij:Gt O)ii "Dan (di

ortara orang-orang munafik itu) ado orang-orang yang

mendirikan masjid tmtuk menimbulkan kcmudharatan (pada

orang-orang mubnin)," dia berkata, eer{ku melihat masjid

yang dibangun dengan tujuan memberi kerugian itu keluar

asap, pada masa Nabi SAW.''6

17309. Muhammad bin Marzuq Al Bashri menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Salamah menceritakan kepada kami, ia

berkata: AMul Aziz bin Al Mukhtar menceritakan kepada

kami dari Abdullah bin Ad-Danaj, ia berkata: Thalq Al Anzi

menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, ia berkata

Al Mawardi menyebnlkan dengan redalci yang mirip dalam An-Nukat wa Al
UwrQl402).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya Gngq.
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"Aku melihat asap keluar dari (bekas reruntuhan) Masjid

f)hirar.r'307

17310. Salam bin Salim Al Khuza'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Khalaf bin Yasin Al Kufi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku pergi haji bersama ayahku pada waktu

itu 
-masa 

pemerintatran bani Umayyah- dan kami lewat

di Madinatr. Aku melihat Masjid Qiblatain dan di sana

masih ada tanda kiblat ke Baitul Maqdis. Ketika masa

pemerintahan Abu Ja'far, ada seseorang yang masuk masjid

tetapi ia tidak tahu aratr kiblat. Bangunan yang sekarang telah

dibangun oleh Abdushshamad bin Ali. Aku juga melihat

masjid orang-orang munafi.k yang disebutkan dalam Al

Qur'an. Di sana ada sebuah bafu yang mengeluarkan asap,

dan sekarang tempat itu sudah menjadi tempat pembuangan

sampah.3o8

Firman Allah, Gr"VietiSeiS{ifii "Dan Atlah tidak

memberi petuniuk lrepada orang-orang zhalim," maksudnya

adalah, Allah tidak akan memberi petunjuk bagi mereka

dalam perbuatan mereka yang membangun masjid atas dasar

yang tidak benar, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada

orang-orang munafik yang selalu membangkang perintah

Allah serta Rasul-Nya.

oco

3o As-Suyuthi dalamAd-Dm Al Mantsw(4D92).
308 fbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31499)-

--l zez
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;#. j3'& 6 J I bE e|4.trj;:s 5r iijii,, 3$5

@igryKv
"Bangunan banguman yang mrr:el<a dhil<frrJ iat senmrtiasa

mmjadipangl,allccragumtdalonrlwtimqeka,lrr,analibila
hati nrseka ia tclahltatrcttr. Dan Nlahlt/.ahaMmgetalwi

lagi MalwBiial<sont."

(Qs. At Taubah [9]: 110)

rekwir nrmen {It :y,- I { t +} A'4V*s51 XX$.j$)
,* *'3V ;#.j3 '$ii Oo"i""on-bansunon yons mercho

dirikan itu senan iasa nenjodi panghol heruguan dalam hati
mereha, hecuali bila hdi mere*o itu telah lerpotong-potong. Don

Allah Maha Mengetohui lagi Moho Bijaksana)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Bangrman mereka

yang dijadikan Masjid Dhirar itu senantiasa menjadi pangkal

keraguan, aninya masjid mereka inr selalu menjadi keraguan dalam

hati mereka berupa kemunafikan. Mereka tetap mengira batrwa

pembanguannya adalah perbuatan baik."

4.#'&61f)"xrrrdr bila hati mereka itu telah hanc1tr."

Maksudnya, hati mereka tak lagi bergerak sehingga meneka mati.

Allah Maha Tahu apa yang ada di hati orang-orang yang

membangun Masjid Dhirar, berupa kemunafikan dalam Islam, apa

tujuan mereka dalam membangunnya, bagaimana keadaan mereka

nanti di akhirat, serta bagaimana kehidupan yang akan mereka jalani?

Allah Maha Bijaksana dalam mengurus mereka dan mengatur semua

makhluk-Nya.
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Senada dengan yang kami kemulokan adalah pendapat para

atrli tafsir. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

l73ll. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: AMullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepa{aku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allat, ry$ clAtV.,sjlt :AX$.3V5 " Bangunan-

bangunan yang mereka dirilran itu senantiasa menjadi

pangkal lceraguan dolam hati mereka," maksudnya adalatr

keraguan. #.;r3'& 61 "Bila lnti mereka itu telah

hancur. " Makzudnyiadalah kernatian.3D

17312. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada karni, dia

berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatada[ tentang ayat, ],a] 4 
t4-l

"Pangkal keraguan dalam luti mereka," maksudnya adalatt

keraguan dalam hati mereka 4.J3'&3t 6-Jl"Bilo hrrt
mereka itu telah hanctr. " Maksudnya adalah sampai mereka

mati.3lo

17313. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman AJluh, 3fi-S
;#.$'& 6<1 4;t, e*t7.,s$t 1#.6 " Bangunan-

bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi

pangkal keraguan dalam hati mereka. Kecuali bila hati

mereka itu telah hanczr. " Maksudnya adalah sampai mereka

mati.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1885), Az-Zujjaj dalart Ma'ani Al Qur'an
(11470), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/111).
Disebutkan pula oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya (21 167).
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17314. Matbr bin Muhammad Adh-Dhabbi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami,

ia berkata: Syu'bah meirceritakan kepada kami dari Al
Hakarn, dari Mujahi4 tentang firman Allalt '& 6 St
.tt 244.y "Kecuali bila luti mereka itu telah honcur."

Maksudnya adalah kematian.3r 
I

17315. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia

berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada lomi dari

Sya'bi, dari Al Halom, dari Mujahi4 tentang aya! 6 it
;*.#'& "Keanali bila luti mereka itu telah hanc1tr."

Malsudn a adalah sampai merekamati.3!2

17316. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najtlu dari

Mujahid, tentang ayat, $r,fi'& 51 " Kecuali btla hati

mereka itu telah hanctr. " Maksudnya adalah sarnpai mereka

mati.3l3

17317. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifhh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najtlu dari

Mujatrid, tentang 
-ayat, 

i#:,13'& 61 "Kecuali bito hati

mereka itu telah hancw. " Maksudoya adalah samFd mereka

mati.3la

LihatTafsir brujahid (M| 374). Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/18E5).
rbid
Ibid
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJyun (3lM).

3u
3t7

3t3
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17318. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullatt

menceritalen kepada kami daxi W*qu, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.

17319. ...ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah dan Al Hasao, tentang ayat,1951X!j,.363)
tt.

4* 4'41$i "Bangunon-bangunan yang mereka dirikan

itu senontilsa meniadi panglcal kcraguan dalam lutt
mereka." Mereka berdua berkata, "Artinya keraguan dalam

hati mereka.-315

17320. Ibnu Waki meneeritakan kepada kami, ia berkata: Ishak Ar-

Razi menceritakan kepada lGlni, ia berkata: Abu Sinan

menceritakan kepada kami dari Habib, tentang uV* 3VS
4t 4'41V."fi A::3. "Bangunan-bongunan vans

-.mereka diritran itu senantiaso meniadi pangkal keraguan

dalam hati mereka," dia berkata "Maksudnya adalah

kemarahan dalarn hati mereku-;$t6

1732. ...ia berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari

Waraqa, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang ayat, Yj
a' tt 2 

' '(5 6"Kecuali bila hati mereka rtu tulah hancur'"

tffi*t" adalah sampai mereka mati.3r7

3r5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1885) dan Ibnu Al Jauzi dalan zad Al
Masir (31503).

"u Mojuhid dalamafsirnp(hal. 374).
rrz ffoi Al Jauzi aahrn i.aa ll Masir (3/503), dari Ibnu Abbas, Mujatri4 Qatadah,

dan lainnya. Dengan redaksi sama dengan yang tadi adalah Abu Hayyan dalam

Al Balr Al Muhith(slsfil).
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17322. ...ia berkata: Ishak Ar-Razi menceritakan kepada kami dari

Abu Sinan, dari Habib, tentang ayat, ;Lj3'& 6<l
"Kecaali bila hati mereka ilu telah hancur." Maksudnya

adalah, kecuali kalau mereka mati.3l8

17323. ...ia berkata: Qabishatr menceritakan kepada kami dari

Suff an,dariAs-suddi,tentangayat,i<tJfrgt'i-2"Senantiasa
menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka," ia berkata,
*Maksudnya adalatr kekufiran." {ftu bertanya, *Apaka}r

dalam hati Majma bin Jariyah terdapat kekafiran?" Dia

meqiawab, "Tidak, hanya saja itu adalah dendam dan

penyakit hati.'3le

17324. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada karni, dia bedota:

Abu Ahmad menceritakan kepada karli, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada karti dari As-Suddi, tentang ayat" {
+;ue'-{.lV.rs$X:si,J(i"Bangman-bangunmvans
merekn dirikan itu senontiasa meniadi pngkal keraguan

dalam hati mereka," dia berkata, *Itu adalah dendaur dalam

hati mereku.;$2o

17325. Yturus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada n*rrra berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, 4$ C'4l$.,s$t !:$ Sfrj
"Bangunan-bangunan yang mereko dirikan itu senantiasa

menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka." Maksudnya

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1885), Al Mawardi dalam AwNukst wa Al
tlyn QAM), Ibnu Al Jauzi dalam, Zad Al Masir (3i503), dan Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Tanzil (3/11l).
Ibid
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam mushannafnya (71196) dan Ibnu
Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1585).
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adalatt senantiasa ada keraguan dalasr hati mereka yang

selalu membenarkan apa yang mereka lalnrkan. Mereka

itulah orang-orang nrunafik yang menganggap diri mereka

telah melakukan kebaikan lantaran perbuatan mereka itu,

sebagaimana anak sapi yang disembah itg disukai oleh hati

pengikut Musa.

Lalu ia membaca ay+ 'J+;i brfi O $.rt3
eP, "Dan telah diresapkan lce dalam luti mereka

itu 1k "irt*n 
menyembah) anak sapi karena kckofirannya"'

(Qs. Al Baqarah ?l: 9! Dia berkata -"Artinya kesukaan

(kepada anak sapi i*>."}#.fi'& 6,$l"Kecuali bila hati

mereka terPotong-potong. " Maksudnyq itu selalu ada di hati

mereka sampai mereka mati. Yaitu orang-orang munafik'32l

17326. Al Harits menceritakan kepadalu, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan

' kepada karni dari As-Suddi, dari Ibrahim, tentang aYa\ Q14-:.
,t

4j "Pangkal keraguan dalam hati mereka' " Maksudnya

adalah mereka ragu. Ibratrim bertany4 *wahai Abu Imran,

Anda mengatakan ini padahal Anda telah membaca Al

Qur'an?" Dia menjawab, "Itu hanyalatr dendam yang ada di

hati."322

Ada perbe daan. qira'atpada ava! 4.;t3'# iiil"Kecuali
bila hati mereka terpotong'potong. "

Kami belum menemukan ini dalam referensi yang ada pada kami, hanya saja

Ibnu Abu Hatim dalam afsimya (6/1885) dan Ibnu Athiyyah dalam ll
Muhanar Al wajiz (3187). Menyebutkan pengambilannya kepada lbnu Zaid

setelah atsu dali Ibnu Abbas, keduanya berkata, "Diriwaya&an dari Mujahid'

Adh-Dhahhak, Qatadah, Habib bin Abu Tsabit, As-Suddi, dan Abdurrabman

bm 7aid, den gan riwaYat setruPa."

Disebutkan pula oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (51507)'

t-
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Sebagian ahli qira'at Hijaz, Madinah, Bashrah, dan Kufah,

membacany" d.$ LJ#'Ol 11 d"tg* men-dhammah-kan huruf ,a'.

Berarti, fa'il-nya tidak disebutkan, sehingga artiny4 Allatr yang

memotong-motong hati mereka.

Sementara itu, sebagian atrli qira'at Madinatr dan Kufatr

membacany"'& dengan mem-fattwh-kan huruf ta', dan fa'il-nyai, \,
adalatr L. ililt. fuityq hati mereka terpotong-potong. Lalu salah satu

hunrf ta'-nya dibuang.

Adapula riwayat yang mengatalcan bahwa Al Hasan

membacany ^ d.$ '# bl j1 l*s artinya, sampai hati mereka

terpotong. Sedangkan dalam qira'at AMullah disebtrtkan batrwa ia

membacanya '#ii '4 'ii. Dengan mempertimbangkan hal itu,

maka dibacalah dengan metdhommah-kan huruf ta'.38

Menunrtku, membacanya dengan harakat fatluh mauplm

dhammah pada hunrf ta', malaranya hampir sama, karena hati tidak

akan terpotong atau terputus kecuali Allah yang memutusny4 dan bila

sudatr dipotong oleh Allah maka pasti akan terpotong. Kedua bacaan

ini adalah bacaan yang terkenal dan dibaca oleh sejumlah ahli qira'at.

Sedangkan bacaan 'ff.fi '#'ot 4 berbeda dengan yang tertulis

dalam mushaf kaum muslim, dan saya memandang bahwa bacaan

323 lbnu Amir dan Hafsh membacanyq '& of l! a*g mem-fathah-kan hlruf
ra'. Artiny4 "Kecuali hati merekalerpoton! @ancur) lantaran menyesali
keteledoran mereka."
P ara q ari' lainnya membacanya dengan msn-dhanmabl<athunrf ra l gef bf 'tf

danfa'il-nyatidak disebutkan. Kedua kab ini maloanya sama. Ada bacaan laif
dan Al Hasan bin Abu Al Hasan, Mujatrid dan Qatadab, serta Ya'qub, yaitu, J!
eif :)t yang berarti sampai hati mere-ica terpotong-potong, sampai ."i.L.uL'
Abu Haywah membacanya" 'Chii 0f ll dengan hurufya' dhammah dan huruf ra'
kasrah, serta me-manshub-Iian l< ta' q:P, yang artinya pembunuhan. Lihat
Hujjah Al Qira'at $n1.324) dan Al Muhrrar Al l{ajiz (3186).
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yang tidak sesuai dengan mushaf kaum muslim it, tiaak
diperbolehkan.

o{to

,i3 51, 4*, # <$A a {ia :ifr 
-:,y

,{"t3;rZ,ji-;:4LJUj;,i,#46}rr,_'^14?
-?+44i)iu;b;;5v,r+'i:,'''$;jsi.(li
W af; :* iss,,SiFxirxa(,'s a

@;.Eii
"Sesnrguhrryo dJllah tclah nwrteh ilmi orang.otang

nntl<;nnin diri dfrrJlwta nsela ilengan men$qikm surga
ur*uk nselra. Mqel<abupuang pada ictlan y'.Jilaht ldlu

mqela memhmuh atau te$lurrrnh. (Ia,t telah mmiadi) iarrii
ydttgbqar dnri lJ;lah di dalonrTaurat,Iniil dan N
Qttr'an. Dan siapallu.h ydrJglpbih menepati ianiinya

(selatn) dmipana y'J;lah? Mal<tbugertbiralah dangdn fual
beli yang tclah l&nw lalaim. ia+ dan iatlah l<emer,nngarl

yorfigbesolr." (Qs. At,Taubah [9]: 111)

Takwil fiman AIIah: #1 <-r$5i A dj':i ai !,t

16 Zlc.sl;ti; _fi ,# a 5ji,--'-,%i ^l <r\ 
"*rJi;i o -9#, --6;l a i;;;SL ru,iji's;At j- v )4;

).r$3;rft';6*sjI*i5Sc5i'6;.'Vffi (sesungsuhnya

Allah telah membeli dari orang-otang muhmin diri dan harta
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,tareko dengan memberihon swga untuk mereha- Mereh,a

berperang pada jalan Albh; lalu nureka membunuh atau terbunah-

[Itu telah menjadiJ janii yang benar dari Allah di dalam Taatat,

Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati ianiinya

[selainJ daripada Allah? Maha bergembiralah dengan iual beli yang

telah kanu lakuhon itu, dan itulah kemcnangan yang besa)

Abu Ja'far berkata: Allah Uernrman, "sesrurgguhnya Allah

telah membeli jiwa dan harta orang yang beriman deng31 bayaran

snrgq dan janji Allah ini pasti ditepati. Janji ini adalah jadiyary haq

(pasti), sebagaimana dalam Taurat, Injil, dan Al Qur'an- Sebab,

mereka telatr menepati janji mereka kepada Allah dan mereka

berperang di jalan-Nya demi menolong agamaNya dan melawan

mustrh-musrrh-Nyu, sampai mereka membunuh atati terbuhuh."

if A-r#,i)i'J"'Dan siapakah yang lebih menepui

janjinya (selam) daripada Allah? " Allah berfirman, "Siapa yang lebih

baik dalam hal menepati janji melebihi Allah ketika memberikan

jaminan dan persyaratan?"

'\M "Maka bergembiralah-" Allah mengatakan itu

kepada orang-orang beriman, "Bergembiralah kalian watrai orulng-

orang beriman, yang meyakini janji Allah dengan adanya jual beli

jiwa dan harta kalian dengan pembayaran surga dari-Nya.

Sesungguhnya itu merupakan keuntungan yang luar biasa besar-"

17327. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Hafsh bin Humaid, dari

Syamr bin Athiyyah, ia berkata, "setiap muslim harus ada

bai'at di lehernya, dan ia harus menepatinya atau mati

karenanya, sebagaimana firman Allah, A tiA ii'$t
$'Jt e*t<r:i5t 'sesungguhnva Allah telah membeli
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dari orang-orang mubnin diri dan harta mereka'. Sampai

firman-Nya, @ !ti1 ';;;f, '; $ti '...dan itutah

kemenangan yang best'.

Kemudian Allatl menghiasi mereka dengan berfirman,

6i;Ai 6Agt 'Mereka itu adalah orang-orang yang

bertobat...'.

sampai firman-Nya, @ 6;Aift 'Don gembirakanlah

orang-orang mubnin' * t. "324

17238. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,lrtang

nrman Allah, 49V A3i (t-*Ii O {i:l'ifr i,y

"sesungguhnya Alloh telah membeli doi orang-orang

mulonin diri dan lurta mereka. " Maksudnya adalah dengan

surga.325

17329). ...ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari

Muhammad bin Yasar, dari Qatadatr, tentang ayat, ',fi'ltl,

4$ A-31 <dfr A {;A "sesungguhnva Attah

telah membeli dari orang'orang mulonin diri dan harta

mereka," dia berkata, *Allah menawarkan harga pada

mereka, dan Allah memaksimalkan har ganya."326

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6D91) dan As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur
(41296) dari Abu Syaikh, dari Syamr bin Athiyyah.
As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsw @ngr.
Disebutkan pula oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al waiiz (3/87) dan

As-Suyuthi dalamAd-Drr Al Mantsw @ngr.

321

3U

326
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17330. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Hanur

menceritakan kepadaku dari Abu Ishak Al Fazari, dari Abu
Raja, dari Al Hasa+ tentang ayaL 3v$1i <-tjA:fritt
$t;Y A-31 "sesungguhnya Allah telah membeli dari
orang-orang mulonin diri dan hmta mereka," dia berkata,
*Allah membeli mereka dan Allah memaksimalkan

harganya."327

17331. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul Aziz
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Ma'syar
menceritakan kepada karni dari Muhammad bin Ka'ab Al
Qurazhi dan lainnya mereka berkata: AMullatr bin Rawalratr

berkata kepada Rasulullah SAW, "Beri kami persyaratan

kepada Tuhan engf,au dan diri engkau menurut

kehendakmu." Beliau bersabda, "Aht sudah mensyaratkan

untuk Tuhanht balrwa kalian honya akan menyembah-Nya

dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun. Aku

mensyaratkan balma alat melindungtht sebagaimana kalian
melindungi diri dan harta kalian." Mereka lalu berkata,

"Kalau itu karni lakukan maka apa yang akan karni

dapatkan?" Beliau menjawab, "Surga." Mereka berkata,

"Jual beli yang menguntungkan! Kami tidak akan

menariknya kembali atau minta ditarik." Lalu turunlatr aya!

,l,A; All <r:;A Aaj$;li':,y ,,sesungguhnya

"' fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1887).
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Altah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta

mereka," sampai akhir ayat.328

17332. ...ia berkata: AMul Azrz menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ubaid bin Thufail Al Absi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin

Muzatrim ditanya oleh seseorang tentang firman Allah, ',ifi':ty

Jtil A-31 <r:$51 A tiA "sestmgguhnva attah

telah membeli dari oranS'orang mubnin diri dan harta

. mereka.... " Orang itu berkata "Apakah aku hanrs memerangi

orang-orang musyrik hingga alcu terbrmuh?" Dia menjawab,

"Celaka kamu" lalu di mana syarat lairu yaitu, 6frlt
<;ti;Ai 'Mereka itu adalah orang'orang yot'g

bertobat..,'.'a29

o{tc

i<r\dX6n;Ai<r#i
<,,rrtAf_, ;2f,ii i,rr$ i 6)icAi <, ; ;gi

<);A\ ;iS:;t il:L t*+L() fuJr ci
nMqela iat adalah ofimgu(mg ydngbe*obat, yang

beribadah, !ffiig menruii, ydrrg melawat, yorttg raltu, yaflg

zulud, yarrg mefftuflthbqhmt makrut dmt mcncegorh

Diriwayatkan oleh Al Hindi dalam Kata al ummal (1525), Al Baihaqi dalam

Dala'ti An-Nubuwwah,(107), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil (3/11l,

rt2).
Disebutkan pula oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/51 l) dan Ibnu

Athiyyah dalamAl Muharrar Al WaiizQISS).
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be*tnr nnfirgl<ar dm yorlrg menu,lihmalrulenn lrulenn
Alloh. Dan getrtiralorrilah u(mg.or(mg rmtlcmin iaL"

(Qs. At Taubah [9J: 112)

Takwil fiman Allah: 5:3.4t 5)l;Ai 64gl
go <-;-?6;13i3*ii|i,rr<iir, e. 2*3\ i,rh<ii <)3*A1 < ; ;ti 3;;Ai
1!;i;::"Ai ;'!4 tlylru Al (Merehi itu adatah

orangorang yang bertobot, yang beribadah, yang memuji, yang

melattat, yang ruhu, yang sujad, yang menyuruh berbuat mahruf
dan mencegah berbuat mungkar dan yang memelihara hukum-
huhumAllah. Dan gembirahanloh orangorang mukmin itu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah
membeli orang-orang mukmin yang bertobat, yang beribadah dengan

diri dan jiwanya."

Akan tetapi, kalimat ini ber-i'rab marfu' (maksudnya kata

<-r#t dan seterusnya 
-Penj) 

karena menjadi mubtada' (awal

kalimaQ setelah kalimat sebelumnya dinyatakan sempurna. Orang

Arab memang biasa mengucapkan demikian. Kami sudah

menerangkannya dalam penjelasan firman Allah |P "€.t p maka

tidak perlu diulang lagi di sini.

Makna 6#l adalah mereka yang kembali dari perbuatan

yang dibenci Altah dan dimurka-Nya menuju perbuatan yang disukai-

Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

17333. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

bin Sullam menceritakan kepada kami, ia berkata dari

Tsa'labah bin Suhail, ia berkata: Al Hasan berkat4 tentang

firman Allah, 6#t "Mereka rtu adalah orang-orang
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yang bertobat." Maksudnyq mereka bertobat kepada Allah
dari semua dosa.33o

17334. Sawwar bin AMullah Al Anbari menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ayatrku menceritakan kepadaku dari Abu Al
Asyhab, dari Al Hasan, tentang ayat 4i;Ai Segl
"Orang-orong yang bertobat dan beribadah," dia berkata

"Mereka bertobat dari syirik, serta berlepas dfui dari

kemunafikan.'331

17335. Ibnu Waki menceritalon kepada kami, ia berkata: Abu
Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Al Asyhab, dari

Al Hasan, tentang aya! 6n;Ai <r#t "Mereka itu
adoloh orang-orong yang bertobat, yang beribodah," dia

berkata "Mereka bertobat dari syirik, serta berlepas diri dari

kemunafikan.'n32

17336. Al Qasim menoeritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshw bin Harun

menceritakan kepadaku dari Abu Ishak Al Fazari, dari Abu
Rajq dari AI Hasaru ia berkata, "Mereka bertobat dari

kesyirikan."333

17337. AI Harits menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al
Hasan membaca ayat ini, 6n;Ai 6i9l *Mereka itu

adalah orang-orumg yang bertobat, yang bembadah." Dia

Ibnn Abu Hatim dalam tafsirrya (6/1888) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Touil (3/ll3).
Ibid.
Ibid
Ibnu Athilyah dalam Al Muhtro Al Wajlz (3189).

3:t0

33t

3t2

333

r--f
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berkata, "Mereka bertobat demi Allah dari syirik, dan

berlepas diri dari kemunafikan."334

17338. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, 5#t "Orang-orang yang bertobat," ia berkata,

"Mereka bertobat dari snrk dan tidak melalnrkan

kemunafikan dalam Islam."335

17339. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al llusain
menceritakan kepada karli, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang dyd, 6#i
"Mereka itu adalah orang-orang yang bertobot," ia berkata,

"Mereka adalah orang yang bertobat dari dosa-dosa dan tidak
mengulanginya lagi."336

Sementara itu, lafazh 5n;Ai "Orang-orang yang

beribadah," makzudnya adalatr mereka yang tunduk dan

merendahkan diri demi rasa takut kepada Allah, sehingga

mereka bersungguh-sungguh dalam menyembah-Nya dan

menolong agarna-Nya. Sebagaimana disebutkan dalarn

riwayat-riwayat berikut ini:

17340. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, 5-t.lrCJi "Orang-

orang yang beribadah," maksudnya adalah, orang-orang

Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/51l).
As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (4D97) dari lbnu Al Mundzir dan Abu
Syaikh.
As-Suyuthi dalatn Ad-Durr Al Mantsur (41297) dari Adh-Dhahhak.

334

335

336
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yang menjadikan badannya (beribadatr) pada malam dan

siang hari.337

l734L Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Tsa'labatr bin Suhail, dia

berkata: Al Hasan berkata, tentang firman AllalL 6A;4(
"Orang-orang yang beribadah," ia berkata, "Maksudnya

adalah orang-orang yang menyembah Allah dalam kondisi

apa prm, baik saat senang rnaupun susah."33t

17342. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kcpada lomi, ia berkata: Manshur bin Hantn

menceritalcan kepadaku dari Abu Ishak Al Fazari, dari Abu

Rajq dari Al Hasaru t€ntmg ayat <)i;Ai "Oang'orang

yarrg beribadah," ia b€rkat4 'Yaitu orang-orang yang

beribadah kepada Tuhan mettka."3e

I*rtazcr. 6t!,r{t "Orang'orang yong mema1i " maksrdnya

adalah mereka yang memuji Allah dalam ujian yang mereka terima,

baik berupa kesenangan mauprm kestrsatran. Sebagaimana disebutkan

dalaur riwayat-riwayat berikut ini :

17343. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, 62!!ti "Orang'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1889).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1839) dan Abu Hayyan dmJram Al Bahr Al
Mulrith (5/5ll).
As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al Marrtsur (4D97), tapi ia men-sanad-kawtya

kepada Adh-Dhahhalq dari Abu Syaiktt.

337

33E

339
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orang yang tnemr4i " maksudnya adalah orang-orang yang

memuji Allah dalam keadaan bagaimanapun.3ao

17344. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Tsa'labah, ia berkata: Al
Hasan berkata, tentang ayat, 6s3$ "Orang-orang yang
memuji," bahwa maksudnya adalah orang-orang yang

memuji Allah dalam keadaan bagaimanapun, baik ketika
susah maupun senang.3al

17345. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Harun
menceritakan kepadaku dari Abu Ishak Al Fazari, dari Abu
Raja, dari Al Hasan, tentang ayat,52i4li "Orang-orang

yang memuji, " maksudnya adalah orang-orang yang memuji
lantaran kei slaman mereka.3a2

Lafazh 6;EiAi maksudnya adalah orang-orang yang

berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17346. Muhammad bin Isa Ad-Damighani dan Ibnu Waki
menceritakan kepadaku, mereka berkata: Sufuan

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ubaid bin Umair.

17347. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Al Harits
mengabarkan kepadaku dari Amr, dari Ubaid bin Umair, ia
berkata, "Nabi SAW ditanya tentang ayat, dj^riAi lalu

Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1889) dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (3/505).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1889) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uytn.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1889).

3,rc
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beliau meqiawab, 'Mereka adolah orang-orang yang

berlruoso'."313

17348. Mutrammad bin AMullatt bin Buzai menceritakan ke,padaku,

ia berkata: Hakim bin Hizam menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sulaiman menceritakan kepada karni dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairab ia berkata, "Rasulullah SAW

b€rsaMa kepadaku, 'As-sa'ilnrn adalah ash'sha'imun

(orang-or ang yang berqruas a)' ."w

17349. Ibnu Basysyar meirceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahrnan me,nceritakm kepada karri, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih,

dad Abu Hurairah, ia bedcat4 "l-afazIr- Ar;Ai
maksudnya adalah orang-orang yang berpuasa."xs

17350. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Ztn, dari

AMullah, tentang aWt 3j^riA)i ia berkata, "Maksudnya

adalatl orang-orang yang be{pua5ada6

17351. ...ia berkata: Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sufran menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Ztrr, dari

AMullah, dengan riwayat yang sama3aT

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra (4805) dan Al Hakim
dalam Al lvhtst a& ak (7J33 5).
Al Hindi dalam Karu Al Umnal Q9M).
Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1889, 1890), Az'Zrujai

dalam Ma'ani Al Qar'm (31472),Ibnu Al Jauzi dalam Zod Al Masir (31506),

dan Al Mawardi dalamAn-NukawaAl Uytn(31407).
Ibid
Ibid"
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17352. Muhammad bin Imaratr Al Asadi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami, Syaiban

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishak, dari Abu
Abdturatrman, ia berkat4 "As-Siyahah adalatr ash-

shiyam."348

17353. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Athiyyah menceritakan kepada kami, Israil menceritakan

kepada kalni dari Asy'ats, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, tentang ayat, d),ril)i ia berkata, ..Maksudnya

adalah orang-orang yang berpuasa"3ae

17354. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari ayahnya dan Israil, dari

Asy'ats, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang aya!

6;;Ai ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang

berpuasa."3so

17355. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Sa'id bin Jubair,

tentang ayat, <r;;Ai ia berkat4 "Maksudnya adalatr

orang-orang yang berpuasa. "35 
I

17356. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin Abu Asy-

34E lbid
3oe lbid
'n lbid
35r lbid
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Sya'tsa', dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan

riwayat yang sama

17357. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku
menceritakan kepada karni dari Su$an, dari Ashim, dariZin,
dari Abdullah, dengan riwayat yang sama.

17358. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

ayatrny4 dari Ishalq dari Abu Abdunatrmaq ia berkata,

tentang ayat, d)r!l.J,i batrwa maksudnya adalatr orang-

orang yang berpuasa.352

17359. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Panranku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, <r;viAi batrwa maksudnya adalatr orang-orang

yang berpuasa.3s3

17360. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullalr

menceritakan kepada karni dari Israil, dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujatrid, ia berkat4 tentang finnan Allah SWT,

3;yiAi batrwa maksudnya adalatr orang-orang yang

berpuasa."354

17361. N Mutsanna menceritakeir*flepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

"2 lbid
"' Ibid.3s Lihat atsar sebelumnya.
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Mujatrid, ia berkata tentang firrran Allah SWT, 6;v3Ai
bahwa maksudnya adalah orang-orang yang berpuasa.355

17362. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullalt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Semua latazh b?, yang disebutkan Allah dalam Al

Qur'an yang berarti orang-orang yang betpuasa."356

17363. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Abu Sinan,

dari Ibnu Abu Al Hudzail, dari Abu Amr Al Abdi, ia berkata,

"(r;L;i7;i maksudnya adalatr orang-orang yang selalu

berpuasa di kalangan muslimin."35?

17364. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Tsa'labatr bin Suhail, dia

berkata: Al Hasan berkata tentang ayat, (:AjAi batrwa

maksudnya adalatr orang-orang yang berpuasa."358

17365. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Harun

menceritakan kepadaku dari Abu Ishak Al Fazari, dari Abu

Rajq dari Al Hasan, tentang ayat, <r;;Ai bahwa

maksudnya adalah orang-orang yang berpuasa pada bulan

Ramadhan.35e

Mujahid dalam tafsimy a (hal. 37 4).
As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (41297).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1890), Az-Zu11aj dalam Ma'ani Al Qur'an
(31472), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(8/270).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1890).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1890). '

355

356

357

358

359
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17366. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Khalid menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhah ia berkata, tentang ayat, 6;;Ai batrwa

maksudnya adalatr orang-orang yang berpuasa3o

17367. Ibnu Waki menceritakan kepada lomi, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhalq ia berkata, *Setiap ada lafazh {;yiAidalaur Al

Qur'an maka maksudnya adalah orang-orang yang

berpuag;a"36t

17368. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

tentang ayat, 6;E3fJ,i maksudnya adalah orang-orang

yang berpuasa362

17369. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, dia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkata tentang finnan Allab At;Aimaksudnya adalatl

orang-orang yrttg berpuasa363

17370. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Numair, Ya'lq
dan Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abdul

Malik, dari Atha, tentang ayat, "3;;;Ai.ia berkat4

"Maksudnya adalah orang-orang yang berpuasa."3fl

30 Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (71293).
361 I ihat keterangan sebehrmnya.
362 lbid
38 lbid
3s Ibid
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17371. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha"

dengan riwayat yang serupa.

17372. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-
Zubur menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia
berkata: Amr menceritakan kepada kami, batrwa ia

mendengar Wahb bin Munabbih berkata, "Kebiasaan

melakukan siyahah (perjalanan) ada dalam bani Isra'il.
Biasanya seseorang yang sudah melakukan perjalanan selama

empat puluh tahun akan mengalalni apa yang dialami oleh

pendahulu mereka. Lalu ada seorang anak zina yang

melal<ukan perjalanan selama empat puluh tahun tapi ia tidak

menemukan apa-apa. Akhimya ia berkat4 'Ya Tuhanku,

bukankah Engkau tahu bahwa yang salah itu adalah kedua

orangtuaku, sedangkan aku berbuat baik'? Allah lalu

memperlihatkan kepadanya apa yang diperlihatkan kepada

orang-orang yang melakukan perj alanan sebelumnya'."

Ibnu Uyainah berkata, "Jika seseorang meninggalkan

makanan, minuman, dan wanita, maka dia dinamakan as-

sa'ih (orang yang melakukan perjalanan, atau orang yang

berpuasa)."365

17373. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, "As-sa'ihun adalah

365 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4D95).
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orang-orang yang menggunakan badannya unfirk berpuasa

demi Allah."366

17374. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibratrim bin

Yazid menceritakan kepada kami dari Al Walid bin

AMullah, dari Aisyah, ia berkata" "Perjalanan umat ini
adalah dengan berpuasa.'367

Sementara itu, finnan-Nya" <)r3")A1 6Ji- :- 9i "Orang-

or(mg yang ruhu dan sujud," maksudnya adalah orang-orang yang

shalat dan melakukan ruku serta zujud di dalamnya. Sebagaimana

disebrutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

17375. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritalcan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Harun

menceritakan kepadalo dari Abu Ishak Al Fazari, dari Abu

Raja, dari AI Hasan, <)rifAi <,iir't "Orang-

or(mg yang ruku dan sujud," yaitu orang-orang yang shalat

fardhu.

Sedangkan firman Allah, .* 6;^l3ij ;rjii i,rr<ii
j4;5l "orong-orang yang memerintahkan perbuatan

mabuf don melarang yang mungkar," maksudnya adalalL

mereka menyuruh orang-orang melalcukan ajaran agama

dengan benar, mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullatt

SAW serta melarang kemungkaran, berupa semua perbuatan

Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4D97) dari Ibnu
Al Mundzir, Abu Syaikh, dan Ibnu Abu Hatim. Pada bagian akhirnya terdapat
lafazh, *Al Abidun adalah orang yang mempergunakan badannya untuk
beribadah kepada Allah siang dan malam."
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7D93) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith
(s/5 l 1).
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dan ucapan yang dilarang oleh Allatr untuk semua hamba-

Nya.

Terdapat riwayat dari Al Hasan dalam hal ini, antara lain:

17376. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, dia berkata: Manshur bin Harun
menceritakan kepadaku dari Abu Ishak N Fazari, dari Abu
Raja dari Al Hasan, tentang ayat, *:FiU, irll<iiyait"
(kalima| laa ilaaha illallaah, ;4j,j,:t c;- 5rLl3t3
maksudnya adalatr dari kesyirikan.368

17377. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami, dari Tsa'labah, bin Suhail, Al
Hasan berkata, tentang firman Allah, gr;/i 'orr$i
"Yang menyuruh berbuat ma'ruf," maksudnya adalah,

mereka tidak akan menyuruh orang-orang sampai mereka

melakukan dahulu yang disuruh iat, |fu1fii tf 6;"135
"Dan mencegah berbuat Munlar," Mereka juga tidak
melarang orang melalnrkan safu perbuatan sampai mereka

dulu yang meninggalkannya.36e

17378. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja,far
menceritakan kepada kami dari ayaltnya, dari Ar-Rabi, dari
Abu Al Aliyah, ia berkat4 "setiap amr bil ma'ruf dan nahyu

anil munlar yang disebutkan Allah dalam Al Qur'an, maka

omr bil ma'ruf artinya mengajak orang yang musyrik

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1891) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun (3/408).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611891,1892) dalam dua atsar yang berbeda
namun dengan sanad yang sama, serta Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
(brunGla0D.

368

369
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kembali ke Islam. Sedangkan an-nahyu anil munkar artinya

melarang penyembahan terhadap berhala dan syetan-

syetan."37o

Kami telatr menunjukkan kebenaran pendapat kami, bahwa

yang dinamakan al amr bil ma'ruf adalah semua hal yang

diperintatrkan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan

kemungkaran adalatr segala hal yang dilarang Allah dan

Rasul-Nya. Oleh karena itu, ayat ini tidak berlaku khusus

(untuk syirik semata) melainkan diperlakukan umum.

Lagipula tidak ada informasi dari Rasulullah SAW, dan

tidak pula dikuatkan oleh perasaan fitrah, sehingga akan

lebih baik mematraminya s@ara umum, sebagairnana telah

kami jelaskan lebih dari satu ternpat di kitab-kitab kami.

Sedangkan lafhzh, 51 :jL 'oleL{ft "Orang-orang yong

menjaga batasan-batasan Allah," maksudnya adalah orang-orang

yang selalu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan semua yang

dilarang. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sesuatu yang

sehanrsnya mereka amalkan dan tidak pernah mengerjakan sesuatu

yang terlarang untuk dikerjakan. Sebagaimana disebutkan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

17379. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatl
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari AIi, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, f,i pL 'blr;fi, "Dan yang memelihara huhtm-

huhtm Allah," maksudnya adalah orang yang selalu taat

kepada Allah. Ini merupakan syarat yang ditetapkan untuk

3m Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (31727),ketika menafsirkan suratr Aali 'Imraan
ayat I 14.
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mereka yang akan ilut berjihad. Jika mereka menepati

persyaratan dengan Allah maka Allah juga akan menepati
janji-Nya dengan mereka.3Tl

17380. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanlu

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, 

**l 
;t!4'b)tif, "Don yang memelihara huhtm-

huhtm Allah," maksudnya adalah orang yang selalu menjaga

perintah Allah.372

17381. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Tsa'labatr bin Suhail, ia
berkata: Al Hasan berkata, tentang firman AllalL "'bliiK)
"*t ;t!4 "Dan yang memelihora huhtm-huhtm Allah,"
maksudnya adalah orang yang selalu menjaga peiintatr

Allah.373

17382. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkara: Manshur bin Harun

menceritakan kepadaku dari Abu Ishak Al Fazari, dari Abu
Raja, dari Al Hasan, tentang avatfiii il:\'o)+g'ft ,'Dan

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsu @n9\, dari Ibnu Al Mundzir dan Ibnu
Abu Hatin dari Ibnu Abbas, tapi kami tidak menemukannya dalam Tafsir Ibru
Abu Hatim dengan s anad iai. Ibnu Katsir dalam ta8irnya (7 /294).
Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611892), Al Baglawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (3lll4), Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyun (3/408), dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (3/506).

372

3n
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yang memelihara huhtm-huhm Alloh," maksudnya adalatt

melaksanakan semur yang diwajibkan oleh Allah.37a

Firman Allah, <-*;)i *J "Dan gembirakanlah orang-

orang mubnin itu," maksudnya adalah, beri kabar gembira kepada

mereka yang membenarkan janji Allah kepada mereka, karena mereka

telatr menepati janji mereka kepada Allah. Bila mereka menepati janji

kepada Allah, maka Allah pasti memenuhi janji-Nya dengan

memasukkan mereka ke dalam surga. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

17383. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Haudzah bin Khalifatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman

Allah, 4'J; A-Ai 6-\13:3i <j 6A 'ii ':'Y

"sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang

mukmin diri dan harta rnereka," Sampai akhir ayat. Dia

berkata, "Artinya orang-orang yang menepati bai'at mereka."

{-rirti 6)7;Ai 6#( "Mereka itu adalah orang-

orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji,"

Sampai akhir ayat. Dia berkatq "Artinya, ini adalatr amalan

mereka saat senang, kemudian mereka bertemu dengan

musuh, dan mereka membenarkmr apa yang telah mereka

janjikan kepada A11ah."375

Sebagian lain berpendapat bahwa makna kalimat ini yaitu,

berilah kabar gembira kepada yang melakukan amalan-amalan

tersebut, yaitu mereka yang bertobat, beribadah, dan seterusny4

Ibnu Abu Hatim dengan lafaztr ini dalam tafsirnya (6llS92) dan Al Mawardi

dalam An-Nukat wa Al uyrn (3/408), tapi mereka men-sanad-kannya kepada

Abu Qatadah.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1886, 1889) dalam dua atsar yang berbeda.
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meskiprm mereka tidak ikut Uerperang. Mereka yang berpeodapat

demikian adalah:

17384. Al Qasim menceritalcan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, dia berkata: Manshtr bin Hanm

menceritakan kepadaku dari Abu Ishak Al Fazari, dari Abu

Rajq dari Al Hasan, tentang ayat, eisi 13 "Da,

gembirakanlah orang'orangmubnin ifz. " Maksudnya adalah

mereka yang tidak ikut berperang.376

{t0c

rjrL1,'4?#Vj#-6W(,656b:\6(v
u; @,;{, aA #'it <;; q;,'u j# Jj
W,',1l-IJJ. *t iry; G't y 

"i> 
;+S\ 3:Ci'-jj'<r(

' Tiailalah sep ahttrry a b agi Ndbi ilmt ot ang' or orrg y alng

betfufrnnwmintal<mr anJW \epadt Nlah) bagp otang'
otang rnsyrik, walaupun ofimg.orarrg fiLusyrik itu adf,lah

l<mnr l<uabat(nya), sesudah ielas bagi mrr:el<a, bahwasarryd

M(mg-or(mg rrruqrik itu dAohh penglwrJiNqal<a Jahanan.
Dan pennintaan amptn dmrilbrahin. (l&pado Nlah) unark

bapaknya fidak lainhmryalah l<mena suaht iarrii ydng tPlnh

diiluarl<annyal<epadabapaluryaitu.Mala,tatl<alaielas

376 fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1893), tetapi ia berkat4 "Mereka yang tidak
berjihad" dan Ibnu Athiyyatr dalan Al Muhsrar Al Waiiz (3/90) dengan

lafazhnya tanpa sanad.

ry',t{;+>r.ity?'ir;a;i'-31;,i35'6i
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bagi lbrdhimbahwabapak*ya iat adatah nwsrth Nlah
mal<f, lbr ahim b erlepas diri dfr ri p adony * Sesnngz tuty a
Ibrdhim ddfllah seor(mg yarJg sangot lenbut hatirrya lagi

penyarfinr. (Qs. At Taubah t9]: ll3.lL4)

Takwil firman Allah: lj#-ifp,f 6_5\1 bj;x- 5(y
;-J.i a4 lit p <fi v #b :)5,t it'(je {i';;r- AL
:! 6 ffi,igt"\3 *r r:*_1 J,.t y 

"J> 
;+il 3q6( y; @

4W;i-3i;,L3\ Giodoloh sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang
yang beriman memintakan ampun [kepada AltahJ bagi orong-orang
musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum
herabat[nyaJ, sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang
musyrik itu adalah penghuni Neraka rahanam. Adapun permintaan
ampun dari lbrahim [kepada AlkhJ untuh bapahnya tidak lain
hanyolah karena suatu janji yang tebh diikrarkannya kepada
bapaknya itn Maka, totkala jelas bagi lbrahim bahwa bapaknya ita
adalah musuh Allah, maka lbrahim berlepas diri dari padanya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, '.Tidaklah pantas bagi
Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin yang beriman
kepadanya untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik,
sekalipun itu adalah sanak saudara mereka sendiri."

,-*t +4 i+l ? 6i \i )3, j,sesudah jetas bagi
merelca, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni

Nerala Jahanam." Maksudnya adalah setelah mereka mati dalam

keadaan menyekutukan Allatr dan menyembah berhala. Itu berarti
jelas bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka, karena Allah telah
memutuskan tidak akan mengampuni orang-orang yang musyrik. Oleh
karena itu, tidak pantas pula ada orang yang meminta kepada Tuhan
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mereka untuk melakukan hal yang zudah mereka ketahui tidak akan

dilakukan oleh Sang Tuhan.

Kalau mereka berkata, "Bagaimana dengan Ibrahim AS yang

telatr memintakan ampun untuk bapaknya yang mati (dalarn keadaan)

musyrik?" Sesungguhnya istighfar Ibrahim tersebut hanya karena dia

sudah berjanji kepada bapalarya untuk melakukan hal itu. Tapi setelatt

ia tahu bahwa bapakrya itu addah musuhnya lantaran Allah, maka ia

tidak lagi memintakan ampun mtuknya Ia lebih memilih Allah dan

berlepas diri dari bapalarya ketika $dah jelas perkara sang bapak ini

bagnya.

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat

ini.

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini berkenaan dengan

perkara Abu Thalib, paman Nabi SAW, karena beliau SAW ingin

memintakan ampun kepada Allah setelah meninggalnya Abu Thatib

ini. Kemudian Allah melarang hal itu. Di antara mereka yang

berpendapat demikian yaitu:

17385. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni

dari Ma'mar, dari Az-Ztthi, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari

ayaturya, ia berkata "Tatkala Abu Thalib akan meninggal,

Nabi SAW masnk menemuinya. Di sana ada pula Abu Jahal

dan Abdullah bin Abu Umayyatr. Beliau SAW berkata

kepadanya, 'Wahai Pamonht, katakan, 'Tiada ilah selain

Allah', sebuah kalimat yang akan menjadi hujjahfu untubnu

di hadapan Allah." Abu Jahal dan Abdullatr bin Umalyatr

lalu berkata kepada Abu Thalib, "'Wahai Abu Thalib, apakah

kamu benci pada agama AMul Muththalib?" Akhirnya Nabi
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SAW berkata, "Aku akan memintakan ampun bagimu selama

ahr tidak dilorang untuk itu." Lalu turunlah ayat, d(Y'bt?flV #lYF(, 6-ib b,j,Jt,, Ti adat ah s epatutnya

bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan

ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik" Turun
pula ayat, 4 i u;;{ &y "sesungguhnya lcamu tidak
alran dapat memberi petunjuk kcpada orang yang kamu

Irasihi.... " (Qs.Al Qashash f28l:56)377

17386. Ahmad bin Abdunahman bin Wahb menceritakan kepadaku,

ia berkata: Pamanku, Abdullah bin Wahb, menceritakan

kepada karni, ia berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari
Az-Zrfir| ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan

kepadaku dari ayahnya, ia berkata, "Tatkala Abu Thalib
menjelang wafat, Rasulullah SAW masuk menemuinya dan

beliau mendapati sudatr ada Abu Jahal bin Hisyam serta

Abdutlah bin Abu Umayyatr bin Al Mughirah di sana.

Rasulullah SAW berkata (kepada Abu Thalib), "Pamanht,

ucapknnlah, 'Laa ilaaha illallaah', satu kalimat yang akan

afu jadikan saksi untulonu di hadapan Allah. " Abu Jahal dan

Abdullah bin Umayyah lalu berkata, "Abu Thalib, apakah

kamu membenci agama Abdul Muththalib?" Rasulullah

SAW tetap mengarahkan Abu Thalib untuk mau

mengucapkan kalimat itu, hingga akhirnya Abu Thalib
berkata pada akhir kalimatnya batrwa ia tetap berada dalam

agama Abdul Muththalib dan tidak mau mengucapkan

kalimat laa ilaaha illallaah. Akhirnya Rasulullatr SAW

37 Diriwayatkan oleh Al Buklmri dalam Tafsir Al Qur'an (4675), Abu Awanah
dalam musnadnya (3141), Abdurazzak dalam tafsirnya Qfl67,168), dan Ibnu
Abu Hatim dalam tafsirnya (61 I 894).
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berkatq "Demi Allah, oka akan memintakan ampun bagbw

selama aht tidak dilarang untuk itu." Allah lalu menunrnkan

aya\ i*?,i\-v*3_3w( 656 i# 6(v
"Tiadolah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang Wg
beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-

orang musyrik..." Tni berkenaan dengan Abu Thalib,

sementara untuk Rasulullah SAW sendiri AUah menunrnkan

ayat ini, 4A i aX{.$, "sesungguhnya leamu tidak

akan dapat memberi petunjuk kopda or(mg yang korntt

kasihi...." (Qs.Al Qashash [28]: 56)37t

17287. Muhammad bin Amr menceritakan kepadalnr, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang aya! V{*-:ISW(,6-55 b:It 5(Y
'4+- 

-r^fi. "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi ilan orang-'- t
orangyang beriman memintakon ampun (lrcpoda Ailah) bagi

orang-orcmg musyrik..." Maksudnya adalah, Orang-orang

mulanin berkata, "Mengapa lemi tidak boleh memintakan

ampun untuk bapak-bapak kami, padatral Ibratrim juga

pernah memintakan ampun unnrk bapaknya yang mati

(dalam keadaan) kafir?" Allah pun menurunkan ayat, Vt
i{'&;ffiIt3ff G'ib.y&*yri>;+E$$<r(
'rrf{t {L'j:i,aJi\ "Dan permintaan amwn dari lbrahim

(kepada Allah) untuk bapahya tidak lain hanyalah korena

suatu janji yang telah diibarkannya kcpada bapabtya iu.

Muslim dalun Al Iman (39), An-Nasa'i dalam ls-Snnan (4174), Ahmad dalam
musna&rya (1D27),dan Al Albani dalamlrr,va' Al Ghalil (5lll4).
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Maka, tatkala jelas bagi lbrahim balrwa bapabtya itu adalah

musuh Allah, makn lbrahim berlepas diri dari padanya."37e

17388. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kard dari Amr bin Dinar, bahwa Nabi
SAW bersabd4 "Ibrahim memintakan amryn untuk

bapalvtya padahal ia musyrik, makn aht pun selalu meminta

ampun untuk Abu Thalib sampai Tuhanlu melaranglu untuk

itu." Para sahabat lalu bertanya, "Kami akan memintakan

ampun untuk bapak-bapak kami sebagaimana Nabi SAW
memintakan ampun ynt* pamannya." Allah pun

menurunkan ayat, -# it oJ> ;+S.t SGJ: 4( f,
LW ;i_31; ,;.,r:i'*g|,,giG:;_, rG-;" ,,Don

permintaan ampun dari lbrahim ]repada Allah) untuk

bapalvtya tidak lain hanyalah lmrena suatu janji yang telah

. diilvarkannya kcpada bapal*tya itu. Maka, tatknla jelas bagi

Ibrahim bahwa bapalotya itu adalah musuh Allah, makn

Ibrahim berlepas diri dari padanya. "380

17389. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin
Harun menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah,

dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata,

"Tatkala Abu Thalib akan meninggal duniq ia didatangi

Rasulullah SAW. Bersamanya Abdullah bin Umayyah dan

Abu Jahal bin Hisyam. Rasulullah SAW berkata kepadanya

(Abu Thalib), "Pamanku, sungguh engkau adalah manusia

Ahmad dalam musnadnya (1/99) dari Ali bin Abu Thalib, serta Ibnu Katsir
dalam tafsirnya (7 D95) dari Mujahid.
Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (4/300) dan Asy-
Syaukani dalam Fath Al Qadir (hal. 740).

379
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teragung haknya pada diriku dan terbaik pengarubnya

untukku. Engkau lebih memiliki hak pada diriku daripada

orangfuaku sendiri. Ucapkanlatr kalimat yang bisa

membuatlor hanrs memberikan syafaat kepadamu pada Hari

Kiamat. IGtalmnlah ir I -l! i 'riodo ilah selain Allah' .la
lalu menyebutkan redaksi yang sama dengan hadits Ibnu

AMil A'la dari Muharnmad bin Tsaur."38l

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan

dengan ibu Rasulullah SAW, karena beliau ingin memintakan ampun

untuknya kepada Allab dan beliau dilarang untuk itu. Riwayat yang

menjelaskan hal itn adalah:

17390. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail

menceritakan kepada kami dari Athiyyalu ia berkat4

"Tatkala Rasulullah SAW datang ke Makkah, beliau berdiri

di kuburan ibunya sampai matahari terik di atasnya. Beliau

berharap diizinkan untuk memintakan ampun unttrknya

Sampai turunlatr ayat, lifJ \-SW(' 6-55 b:\ {ft
< ., i''r'ts-;4 "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang--. a
orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi

or(mg-orang musyrik..." Sampai ay^t. irfu " Berlepas diri
dari i2adanya."3n

Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam lI Musta&ak Q1336), dia berkata "Hadits
in shahih sanad-tya, namun tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
Yunus dan Aqil me-mursal-kmnya dari Az-ZtJhi, dari Sa'id." Ini disepakati
oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar dalam Fqth Al Boi.
Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (3/115) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al
Muharror Al Vajiz (3/90).
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17391. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Qais menceritakan kepada kami dari Alqamah bin

Murtsid, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa

Nabi SAW ketika datang ke Makkatr mendatangi sebuatr

tulisan 
-kuat 

dugaanku dia mengatakan sebuah kuburan-
beliau duduk di atasnya dan berbicara sendiri, lalu bangkit

dalam keadaan sedih. Aku pun berkata "Wahai Rasulullah,

kami melihat apa yang engkau lakukan." Beliau berkata,

"Aht minta izin kepada Tuhanlru untuk menziarahi latbur

ibuht, dan Dia mengizinkan. Lalu alru minta izin untuk

beristighfar untuk ibuht, namun Dia tidak mengizinkan."

Tak pernah terlihat beliau menangis lebih banyak daripada

hari itu.383

17392. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, W( 6-5\t b:\ 6(Y "Tiadalah sepatutnya basi

Nabi dan orang-orang yang beriman...." Sampai firman-

Nya, ,.i8 +4 6 "..irhwa merekn adalah para

penghuni Neralca Jahim." Maksudnya adalah, Rasulullah

SAW ingin memintakan ampun untuk ibunya, tapi Allah

melarang beliau untuk itu. Beliau berkata, "Sesungguhnya

Ibrahim, kekasih Allah, telah memintalcan ampun bagi

ayahnya. " Allah pun menurunkan ayat, "Adapun permintaan

383 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubu.uwah (ltl89) dan AI
Baghawi dalam Ma' alim At-Tanzil (3/l l 5).
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ampun dari lbrahim (kcpada Allah) untuk bapabqn..-.."

Sampai aya\ "...banyakmengaduh dan sangat lembut.'&u

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan

dengan suatu kaum beriman yang memintakan ampun untuk saudara-

saudara mereka yang telah mati dalam keadaan musyrik, ftlmrm
mereka dilarang unttrk itu Riwayat yang menjelaskan demikian
adalah:

17393. AI Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah
bin Shalih menceritakan kepadakq ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Auah, lg;av$3_;\W(, 6_51. iA 6ft
"Tiadalah septutnya bagi Nabi dan orang-orang yang
beriman memintakan ompun (k"pada Allah) bagi orang-
oratg musyrik " Samlmi akhir ayat.

Maksudnya, mereka selalu memintakan ampun bagi orang-

orang musyrik itq sampai turun ayat ini. Ketika ayat ini
turu& mereka terlarang rmhrk memintakan ampun bagr yang

sudatr mati, tapi mereka tidak terlarang untuk memintakan
ampun bagi yang masih hidup. Kemudian turunlah ayat, V2
ilU;_t \i:;;r i*-y # j t *r> ;+Eg:Cint5(,, Adopu,
permintaan amryn dari lbrahim (kepada Allah) untuk
bapabtya tidak lain lunyalah korena suatu janji yang telah
diib arkannya keryda bapabtya itu.. .. "385

17394. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazrd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadab, tentang firrran Allah, i*6(Y
As-Suyuthi dalan A d- Dwr Al Motnr (4R02).
Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (6/1893).

3tl
3&t
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|7;aVESlWc 1$(t " ri adat ah s epatutnya b a gi
Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun

(lrepada Allah) bagi orang-orang musyrik..." Disebutkan

kepada kami batrwa ada salah seorang sahabat Nabi SAW

yang berkata, "Sesungguhnya ayah kami berbuat baik kepada

tetatgga, menyambung tali silaturrahim, membebaskan

kesusahan orang, dan menepati janji. Oleh karena itu,

bolehkah kami memintakan ampun untuknya?" Nabi SAW

bersabda, "Ya boleh, demi Allah, aku aknn memintaknn

ampun untuk ayahku, sebagaimana lbrahim memintakan

ompun untuk ayahnya'. Allah lalu menurunkan ayat,

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan ordng-orqng yang

beriman...." Sampai pada firman-Nya, "...baltwa mereka

adalah para penghuni Neraka Jahim."

Allah kemudian menjelaskan posisi Ibrahim dalam firman-

Nyu, "Adapun permintaan ampun dari lbrahim (kepada

Allah) untuk bapalvtya tidak lain hanyalah knrena suatu janii
yang telah diilaarkannya kepada bapalorya itu. Maka,

tatlrala jelas bagi lbrahim bahwa bapalorya itu adalah musuh

Allah, malm Ibrahim berlepas diri dari padanya."

Dia berkata: Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW

bersabda, "Telah diwahyukan kepadaku beberapa knlimat

yang masuk kB telingalru dan menetap di hatilat. Aku

diperintahlan untuk tidak memintakan ampun kepada orang

yang mati dalam keadaan musyrik. Barangsiapa memberikan

sisa hartanya maka rtu lebih baik baginya, sedangkan yang

tidak mau memberikannya akan jadi buruk baginya, dan
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Allah tidak boleh dipersalahkon dtas aPa yong telah Dia
tahtkan "3E6

Para ahli bahasa Arab b€rbeda pendapat mengenai makna

ayat, 'e. ,^fi1 lti;3- 6 W( 6-5(t ;# 5( v
"Tiadalah sepatutnya bagi Nobi dan orang'orang yang

beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-

or(mgmusyrik,"

Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat bahwa maknanya

adalah, mereka tidak bole! dimintakan ampun. Ini sama

dengan makna ayas J3jjll[Eil,{t A3 6;1<,Yq
@ 5J{ { <45( &5;{)i'6an tidak ado seorans Irun

alcan beriman keanali dengan izin Allah; dan Allah

menimpalran lccmurknan keWdo orang-orang yang tidak

mempergunakan akalnya. " (Qs. Yuunus [10]: 100).

Maksudnya adalalL jiwanya tidak prmya iman.

Sebagian atrli natrwu Kufah berpendapat bahwa maksudnya

adalalL tidak pantas bagi mereka untuk memintakan ampun

orang-orang musyrik itu.

Mereka mengatakan bahwa setiap ada kata bf yang

disebutkan bersama dengan kata i'e maka artinya adalatl

"sepafutny4" ala'u "sepantasnya". Misalnya firman Allah,
'Yr6 

iSlrgYi "Tidak mtmgkin seorang Nabi berwtianot

dalam urusan harta rampasan perang.... " (Qs. Aali 'Imraan

[3]: l6l)

3s Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (3/508, 509) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(7Deg).
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Attioyq tidak pantas seorang Nabi melakukan itu, karena

bukan karakteristiknya. Oleh karena ltu, kata :)f

menwrjuk&an masa yang akan datang, karena kata

"sepatutnya" juga menunjukkan masa datang yang belum

terjadi.387

Para atrli berbeda pendapat mengenai sebab turunnya ayat,

,g,1,6*u ,-*-1 & *y ri> ;+5.\ 36-, .,t:r 6( V,
"Adapun permintaan ampun dari lbrahim (kcpada Allah)

untuk bapalmya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang

telah diibarlrannya kepada bapal*tya itu."

Sebagian berpendapat bahwa sebabnya adalah berkenaan

dengan Nabi SAW dan para sahabatnya yang memintakan

ampun untuk orang-orang dekat mereka yang telah mati

dalam keadaan musyrik, karena mengira batrwa Ibrahim AS

-sebagai 
kekasih Ar-Rahman- juga telah melakukan hal

itu. Oleh karena itu, Allah menurunkan informasi sebenarnya

' *;i*,'au"-;M;t&56
terrtanerlbratrim dalam B*)Vq 'i;lU. ,A* ?,1
@ ("; o, <r(,i3f-,$ 6 

- 

"nir|*,o lbrahrm, ''s"*ogo

lreselamatan dilimpahlan kepadamu, aku akan memintakan

ampun bagimu kepada Tuhanlru. Sesungguhnya Dia sangat

baik kepadaku'. " (Qs. Maryam |91: afl.

Kami telah menyebutkan beberapa riwayat yang kami ingat,

dan berikut ini kami sebutkan dari beberapa orang yang belum kami

sebutkan tadi:

17395. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

3t7 Lihat Al Muhorrar AI lYajiz (3190) danAl Balr Al Muhith(51513).
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menceritakan kepada kami daxi Abu Ishak, dari Abu Al

Khalil, dari Ali, ia b€rkat4 "Aku pernah mendengar

seseorang yang memintakan ampun untuk kedua orangtuanya

yang rnati musyrik. Aku berkata kepadanya, 'Kamu

memintakan ampun untuk mereka, padatral mereka mati

dalam keadaan musyrik!' Dia menjawab, 'Bukankah Ibrattim

juga memintakan ampun unttrk ayahnya yang mati (dalam

keadaan) musyrik?' Aku pun mendatangi Nabi SAW rmtuk

menanyakan hal itu. Allatl kemudian menunurkan aya! Vt
'r-til-3$i6( " Do, p,rmintaar'.a:n!::n dari Ibrahim

(kepafu Allah)' Sampai firman-Ny4 '^t W"Berlepas diri

dari padonya.'388

17396. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kalni, dia berkata:

Yatrya menceritakan kepada l(alni dari Suffan, dari Abu

Ishalq dari Abu Al Khalil, dari Ali, bahwa Nabi SAW

memintakan ampun untuk kedua orangtuanya yang mati

(dalam keadaan) musyrik, sampai turun firman Allah, Vt

;+t13:q6( "Do, pT mintaan amwn dari lbrahim

(kepado Allah)" Sampai firman-Nya, fiJ](f,"Berle7ns diri

dari padanya."3Bg

Ada pula yaqg berPendapat bahwa makna ayat, 6( V
,:*-i ;, il, rJ>;+El':6r$t "Adapun permintaan

ompun dari lbrahim (kcpada Allah) untuk bapabrya tidak

lain hanyalah karena suotu ianii yang telah diibarkannya

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (1199),Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (6/1893), Al Mawardi dalam An-Nuktt wa Al uyun (31409,410), dar

Ibnu At Jauzi dalam Zad Al Masir Ql50E).
Diriwayatkan oleh Ahmad dala6 musnadnya (771) dari jalgr Yahyz bin Adam,

dari Su0ran.
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kepada bapah,ya itu." Adalah, kecuali setelah mengikrarkan
suatu janji. Dengan demikian itu dilakukan disebabkan
Ibratrim telatr berjanji kepada bapaknya itu.

Ada sebagian orang menafsirkan ayat, 6.r\, b?,6(yi+7, :5- li #- b\ Tji( " T i a d al ah s e p a t u t ny a b a gi Nab i
dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada

Allah) bagi orang-orang musyrik.... " dengan artian, larangan
ini hanya berlaku ketika orang-orang itu sudah mati.
Berdasarkan firman Allah, "...bahwa merela adalah para
penghuni Neraka Jahim. "

Mereka berkata, "Bisanya diketatrui bahwa mereka sebagai
penghuni Neraka Jahim hanya ketika mereka sudah mati (dalam
keadaan musyrik), sedangkan bila masih hidup maka tidak mungkin
bisa memastikan hal itu. Jadi, boleh saja seorang mukmin memintakan
ampun untuk saudaranya yang musyrik yang masih hidup. Di antara
merekh yang berpendapat demikian adalah:

17397. sulaiman bin umar Ar-Raqqi menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari
Sufyan Ats-Tsauri, dari Asy-Syaibani, dari Sa'id bin Jubair,

ia berkata, "Ada seorang Yahudi mati, dan ia mempunyai
anak yang muslim. Anak ini tidak keluar bersamanya
(mengantar jenazah -Penj), lalu hal itu sampai kepada Ibnu
Abbas. Ibnu Abbas berkata, 'Hendaknyalah ia berjalan
bersama jenazah ayahnya dan menguburkannya. Dia juga

boleh mendoakannya mendapat kebaikan selama si ayahnya

ini masih hidup, dan bila sudah mati maka urusannya

menjadi tanggung jawab dirinyalr*g ayah) sendiri,. Ibnu
Abbaslalumembacaayat,'lyJ,>;*tt36-*,:?t5(V,
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'^rJf, fi-'jai,tri 5'&i(:f,'Jci&ai;t r3*-j J,' adapm
permintaan amprm dari lbrahim (kepada Allah) untuk

bapahya tidak lain honyalah kareno suatu janji yang telah

diibokamya kepado bopa@a itu. Maka, tatkala jelas bagi

Ibrahim balma bapahya itu odolah musuh Allah, maka

Ibrahim berlepas diri doi padanya'. Artinya, berhenti

mendoakanny".r,39o

17398. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail

menceritakan kepada kami dari Dhiril bin Murrah, dari Sa'id

bin Jubair, ia berkat4 "Seorang Nasrani meninggal duniq
dan analarya menyerahkaonya kepada rekan-rekan

seagamanya. Lalu aku mendatangi Ibnu Abbas unttrk

melaporkan hal itu" dan ia berkatq 'Tidak ada masalah

baginya bila ia berjalan bersama (ienazah) ayatrnya itu dan

mengafaniny4 atau memintakan ampun bagrnya (saat masih

hidup. Penj)'. Lalu dia membaca, 1,-+,flL3(;j;i<XY',
i'3-L\7;t ,C.; gP il $) 'rtraohh sepatutnya bagi

Nabt don orang-orang yong beriman memintakan ampun

(lrepada Altah) bagi orang-or(mg mugr ik... "3er

Ada pendapat lain yang memaknai istighfar

ampun) dalam ayat ini sebagai shalat. Riwayat yang menjelaskan

demikian adalah:

17399. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepadaku, ia berkata: Katsir bin Hisyam

menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Burqan, ia berkata:

Habib bin Abu Marzuq menceritakan kepada kami dari Atha

Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (7D99).
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalanAl MushannafQl33, no. 11849).

390
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bin Abu Rabah, ia berkata, "r{ku tak pernah meninggalkan

shalat untuk siapa pun yang merupakan ahli kiblat (muslim)

meski seorang Habsyi yang hamil lantaran zina, karena aku

belum pernah mendengar Allatr menutup shalat kecuali

kepada kaum musynk Allah berfirman, 6i(t ;$ 6{U
'4:. A, li#-6 (fi('nadalah s epatutnln' bagi Nabi

dan orang-orang yang beriman memintalcan ampun (kepada

Altah) bagi orang-orang musyrik...'. "3e2

Ada pula yang menafsirkan istigMar dalam ayat ini sebagai

doa. Sebagaimana dalam riwayat berikut ini:

17400. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Ishmah bin Zamil, dari

ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata,

"semoga Allah merahmati orang yang memintakan ampun

untuk Abu Hurairah dan unttrk ibunya." Aku lalu bertany4

"Kalau untuk ayabnya?" Dia menjawab, "Tidak, karena

ayahku mati dalam keadaan musyrik."3e3

Abu Ja'far berkata: Kami telah menjelaskan bahwa makna

istighfar adalah, seorang hamba memintakan ampun kepada Tuhannya

supaya dosanya diampuni. Bila demikian, maka itu bisa dilakukan

dalam shalat atau di luar shalat. Jadi, tidak ada yang salah dalam

kedua pendapat yang telah kami sebutkan tadi, karena Allah

menyebutkan larangan itu secara lunurn, berupa permintaan ampun

untuk orang musyrik setelah jelas bahwa mereka merupakan penghuni

3v2 Ibnu Katsir dalam tafsimya(7/299).
3e3 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3/90) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (71300).
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Neraka Jahim, dan tidak ada penjelasan yang mengkhususkan satu

kondisi dan menafikan kondisi lain.

Firman Auah, ,;8 +A d? <;:(i3,i.sesudatt
jelas bagi mereka, bohwasanya orang-orang musyrik itu adalah
penghuni Neraka Jahanam," artinya adalah, setelah ketahuan bagi

kalian bahwa orang itu mati dalam keadaan kafir, dan itu berarti dia
penghuni neraka.

Ada pula yang mengatakan bahwa penghuni jahim di sini
dikarenakan mereka adalah penghuni tetapnya, sebagaimana

dikatakan "penghuni rumah."

Senada dengan yang kami kemukakan juga diungkapkan oleh
para ahli tafsir, antara lain:

17401. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkat4 Abdwrazzaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, (")4'U
*+1 +4 d'{ <;: "sesudah jetas bagi mereka,

bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni

Neraka Jahanam, " dia berkata, "Ketika telah jelas bagi Nabi
SAW bahwa Abu Thalib mati sebelum bertobat."3ea

17402. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Telah jelas bagi

beliau ketika ia sudah mati, dan diketahui batrwa tobat sudah

terputus untuknya, yaitu dalam firman Allah, <;:(43r'U

3q Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam mushannafrrya (6/40) dan tafsirnya
(2t168).
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xAi ,r*1 i+l '{ 'sesudah ietas bast meretra,

balwasarrya orumg4trang musyrik itu adalah penglruni

Neraka Jahonam'."395

17403. Aku diceritalcan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkah: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman Allah, 6-5$ t# <-rfV
';*+. JgLlilFS-6Si( "Tiadaloh sepatu@;; bagi Nabi

dan orang-orang yang beriman memintakan amptm (lepada

Allah) bagi orang-or(mg musyrik... " Dia berkata, "Itu bila

mereka mati dalam keadaan musyrilg sebab Allah berErmaru
'zfii r*'fii; iir i,",3;f-; i1y'Barangsia7n vans
mati dalom kcadoan memperselattukan Allah maka Allah

akan mengharamkan surga untubtya'." (Qs. Al Maa'idah

lsl:72)
Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat, 6t
't W ;i.3X ,fi A 6i "Tat*ala dia (Ibrahtm) tahu

balrwa dia (ayahnya) adalah musuh Allah, maka dia ptn
berlepas diri darinya). "

Sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalatr, ketika

dia sudatr tahu batrwa ayahnya mati kafu, maka ia berlepas diri

darinya dan tidak lagi memintakan ampun unttrknya. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17404. Mtrhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Habib, dari Sa'id bin

3e5 Su$an Ats-Tsauri dalam taftirnya (hal.l27).
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Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ibrahim selalu

memintakan ampun un!t* ayahnya sampai ayahnya itu mati.

Ketika sudah jelas baginya bahwa ayahnya ini adalah musuh

Allah, ia pun berlepas diri darinyul$e6

17405. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Habib, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ibrahim selalu

memintakan ampun untuk ayahnya sampai ayahnya itu mati.

Namun ketika sudah jelas baginya bahwa ayahnya ini adalah

musuh Allah, ia pun berlepas diri darinyrlseT

17406. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ibrahim selalu memintakan

amprm untuk ayaturya sampai ayahnya itu mati. .Ketika

ayahnya sudah mati, ia pun tidak lagi memintakan ampun

untuknya."398

17407. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ay at,',tiiliaut yry - J, $ y- oi> ;+g\ \Wi <X V)
f4W ;;t31; ,E\ -5'ifr(fi' "Adapun permintaan ampun

dari lbrahim (cepada Alloh) untuk bapal*tya tidak lain

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
tafsirnya (hal.l27).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
tafsirnya (hal 127).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
tafsirnya (hal. 127).

(6/1894) dan Sufyan Ats-Tsauri

(6/1894) dan Suffan Ats-Tsauri

(611894) dan Suffan Ats-Tsauri

dalam

dalam

dalam

3
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398
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hanyalah karena suatu janji yang telah diibarkawrya
kcpada bapabtya itu. Maka, tatkala jetos bagi lbrahim
balu'a bapabtya itu adalah musuh Allah, moka Ibrahim
berlepas diri dori podanya. " Maksudnya, dia selalu

memintakan ampun untuk ayahnya selama ayahnya itu masih
hidup. Ketika ayahnya meninggal,.ia pun menghentikan
permintaan ampun untuknya.3e

17408. Mathr bin Mtrhammad Adh-Dhabbi menceritakan kepadakrl
ia berkata: Abu Ashim dan Abu Qutaibah Muslim bin

Qutaibah menceritakan kepada lorni, meneka berkata:

Syu'bah menceritakan kepada }ami dari Al Hal@m, dari
Mujahid, tentang firman AllalL '4W dy3i,6^'#$
"Maka, totkala jelos bagi lbrahim balwa bapabtya itu
adalah musuh Allah, moka lbrahim berlepas diri dori
padanrya," dia berkatq "Maksudnya adalah ketika ayahnya

sudah mati.'{m

17409. Mtrhalnmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhamrnad bin Ja'far menceritakan kepada [ami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada karni dari Al Hakarn,

dari Mujahid, denganriwayat yang sama.

17410. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang ayat,'$W ;i-3i,6 5'& W,,, Maka,

tatkala jelas bagi lbrahim balwa bapalmya itu adalah musuh

399

{{x)
Al @rthubi dalaur tafsirnya (8137 4).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 376).
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Allah, maka lbrahim berlepas diri dari padanya."

Maksudnya adalatr ketika dia mati dalam keadaan kafir.4ol

l74ll. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepadaku dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari

Mujatrid, dengan riwayat yang sama.

17412. ...ia berkata: Al Barra bin Ghanimah menceritakan kepada

kami dari ayahnyq dari A1 Hakam, tentang ayat, 5'&6
urr;;L3x,i3' "Moko, tatkala jetas bagi rbrahim bahwa

bapalotya itu adalah musuh Allah, malm lbrahim berlepas

diri dari padanya," dia berkata, "Itu ketika ia mati dalam

keadaan tidak beriman.'{o2

17413. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, tentang ayat,

t:4W ;i131; ,6 
^ 

'# 6 "Maka, tatrrora jelas bagi

Ibrahim bahwa bapaknya rtu adalah musuh Allah, maka

Ibrahim berlepas diri dari padanya." Maksudnya adalah,

kematiannya dalam keadaan kafi r.403

17414. Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim bin Juwaibir menceritakan kepada kami dari Adh-

Dhahhak, tentang firman Allah, iff ;it"3'i,{i{'&gr
"Maka, tatkala jelas bagi lbrahim bahwa bapalorya itu

adalah musuh Allah, makn lbrahim berlepas diri dari

padanya," dia berkat4 "Itu ketika ia sudah mati."4m

Muj ahid dalam tafsirny a (hal. 37 7).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(6/1895).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31116) dengan lafazhnyatanpasanad.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1895).

,t0l

4V)

403
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17415. Bisyr menceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, !'i,1Ji:tr'&6
^t|W A "Maka, tarkala ietas bagi lbrahim bahwa

bapabtya itu adaloh rusuh Allah, maka lbrahim berlepas

diri dori padanya." Maksudnya ketika ia (ayahnya) mati

dalam keadaan syirih ia prm berlepas diri darinyaaos

17416. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhatrhak berkata" teutang firman Allah, 3W6(Vt
aa

*+>b$.l "Dan permintaan amlrun dari Ibrahim (kcpada

Allah) untuk bopahya." Maksudnya adalah, Ibrahim AS

berharap bapaknya beriman selama masih hidup. Namtru

ketika ia mati dalam keadaan musyrik, ia prm berlepas diri

dari bapaknya.ffi

17417. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, gl
frK ;i.'3i,:u;i.^'$j"Moko, tatlula ielas bagi lbrahim

bahwa bapalvtya itu adalah musuh Allah, maka lbrahim

berlepas diri dari padanya," dia berkata" "Kematiannya

dalam keadaan kafit.'/07

17418. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

Ibid
Al Qurthubi dalam tafsirnya (ED74).

Mujahid dalam tafsirnya (hd. 376).
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menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ibrahim

selalu memintakan:rmpun untuk ayahnya sampai ayatrnya itu
mati. Ketika dia mati, jelaslan bagi Ibrahim bahwa bapaknya

adalah musuh Allah (karena bapaknya mati dalam keadaan

kafu), maka dia tidak lagi memintakan ampun untuknya."408

17419. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Israil menceritakan kepada kami dari Ali bin

Budzaimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, ,ii-"3'i,:Ji5'#$"Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim

bahwa bapalvtya itu adalah musuh Allah," ia berkata, "Itu
ketika dia sudatr mati.'/oe

Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalatr: Ketika ia

sudah tahu akan hal itu di akhirat dimana ayahnya akan bergantung

padanya bila ingin melewati titian (shirath). Ketika ia..hendak

melewatinya ia menoleh ke Ibrahim dan Ibrahim sempat melihatnya,

Ibrahim pun sangat terkejut, karena ia melihat ayahnya dalam bentuk

monyet atau serigala. Maka Ibrahim pun berlepas diri darinya dan

menjauh. Riwayat yang menjelaskan demikian:

17420. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin

Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Ibrahim akan berkata

pada Hari Kiamat, 'Watrai Tuhanku, itu ayahku! Tuhanku,

itu ayahku'. Pada kali ketiga dia mengambil tangannya, dan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(611890.
Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611894).

,loE
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Ibratrim menoleh ke ayahnya ini, dan ternyata sudah berubatl

menjadi binatang buas, sehingga ia berlepas diri darinya.,{Io

17421. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ubaid bin
Umair, ia berkata, "Kalian pada Hari Kiamat akan

dikumpulkan di tanah yang satu. Kalian akan bisa mendengar

orang yang memanggil, dan bisa menembus pandang. Lalu
Jahanam pun mengeluarkan gemuruhnya yang dahsya!
sehingga tak ada siapa pun, batrkan malaikat, yang

didekatlon dan rasul yang diutus kecuali akan gemetar

persendiannya hingga jatuh berlutut.',

Dia berkata, "Aku kira ia berucap, 'Oh diriku! Oh diriku,.
Kemudian dibentangkan titian Ash-shirath di atas jembatan

Jahanam yang tajamnya setajam pedang. Lalu dibawakanlatr
siapa yang alon melewatinya, s€mentara itu di kedua sisinya

--ada malaikat yang membawa cemeti seperti duri pohon

sa'dan. Ada yang lewat di atasnya secepat kilat, ada yang

secepat angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti

larinya kendaraan, ada pula yang seperti lari manusia. para

malaikat sendiri berkata 'Wahai Tuhan, selamatkan,

selamatkan'. Salim selamat, Makhdusy selamat, Maqdusy di
neraka Ibratrim berkata kepada ayahny4 'Aku sudah

menyunrhmu di dunia tapi kau tak mau mengilnrtilol dan

sekarang aku tidak akan meninggalkanmu, peganglah ujung
pakaianku ini'. Dia prm memegang kedua lengan atas

Ibrahim, tapi kemudian ia diubah menjadi binatang buas.

a!0 Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr dalanAl Mushannafefi15, no.350l l).
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Ketika Ibrahim melihat ayahnya diubah, ia pun berlepas diri
darinya."4ll

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yag paling tepat menurutku
adalah, firman Allah ini merupakan klarifikasi dari Allah bahwa

ketika Ibrahim tahu bahwa ayatrnya adalatr musuh Allah, ia pun

berlepas diri darinya. Itu ia lakukan ketika sudah yakin akan hal itu,
dan itu terjadi ketika ayalrnya mati dalarn keadaan musyrik.

Takrvil firman Allah: i+',t{ ;gi\,'irl lsesungguhoyo
Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi
penyantun)

Abu Ja'far berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang
lafazh6rjl r "sangat lembut hatinya".

Sebagian atrli berpendapat bahwa artinya adalah sangat snka
meminta (berdoa). Di antara mereka yang berpendapat demikian
adalah:

17422. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan
menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zilr, dari
Abdullah, tentang ayat, ttij\t ia berkata, "Maksudnya adalah

i6fut 'r**at suka berdoa'."4I2

17423. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,
mereka berkata: Abu Bala menceritakan kepada kami dari

ill Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3t90).
ar2 Disebutkan pula oleh Az-Zt4sajdalam taisirnya(itqlr,Al Mawardi dararn An-

Nukat wa Al Uyun GAIO} dan Ibnu Al Jauzi datam Zad Al Masir (3/509).

l
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Ashim, darizin,dari Abdullalr, tentang ayat"it)\t ia berkate
"Maksudnya adalatr l6!t '*r*at suka berdoa'.'{I3

17424. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim
menceritakan kepadaktr dar:i Ashim bin Bahdalah" dart Ztrr
bin Hubaisy, ia berkata: Aku bertanya kepada Abdullatr
tentang lafa^ 6rjlr, hh ia menjawab, ..Itu aaAah 163lr

'sangat suka berdoa'.'{la

17425. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Ibnu
Abu Arubah, dari Ashim, dfii Ztrr, dari AMullah, dengan

riwayat yaog sama.

17426. ...ia berkata: Qabishatr menceritakan kepada kami dari
Suffan, dari AMul IGrim" dari Abu Utaidah, dari AMullalL
ia berkata, "Lafafu 6r3tr maksudnya adatah l6!t 'r**"1

' 
suka berdoa'.'/15

17427. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Sufran,

daxi Ashim, dari Zifi, dari Abdullah, dengan riwayat yang

senrpa.

17428. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an dan Israil
menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zi,rr, dari

AbdullalL dengan riwayat yang serupa.

17429. Ya'qub bin Ibrahim dan Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, mereka berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada

/fl3

1t1

4t5

Ibid
Ibid.
Ibid
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kami, ia berkata: Daud bin Abu Hind menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku diberitatru dari Ubaid bin Umair, ia
berkata, "Lafa^ 6r]1r maksudnya adalah i.6fut 'r*rat suka

berdoa'."416

17430. Ishak bin Syahin menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dad Abdullah bin Ubaid bin
Umair Al-Laitsi, dari ayahnya, ia berkata, "Lafazh it!1\t

maksudnya adalah l6iJr 'r*rat suka berdoa'."4|7

Pendapat lain mengatakan bhawa maksudnya adalah e'jt
"penyayang". Riwayat-riwayat yang menjelaskannya adalah:

17431. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Salamah, dari Muslim bin Al
Baththin, dari Abu Al Abidain, ia berkata: Abdullatr ditanya

tentang lafazh 6r!tr, talu ia menjawab, "Maksudnya adalah

ii1?r'nenvayang'.'ulr 
8

17432. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepadaku, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam,

ia berkata: Aku mendengar Yatrya bin Al Jazzan

menceritakan dari Abu Al Abidain ---{rang yang buta-
bahwa dia bertanya kepada Abdullah tentang lataz4r-6ri'lr, hlu
ia menjawab, "Maksudnya adalah €jt 'penyayang'."4le

ot6 lbid
ot1 lbid.
ar8 Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (6/1896) dan Ibnu Al

Jauzi dalam Zad Al Masir (31509).
4re lbid.
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17433. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami, Khallad bin Aslam

menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nadhr bin Syamil

mengabarkan kepada kami, dari AI Mas'udi, dari Salamah

bin Kuhail, dari Abu Al Abidain, bahwa ia bertanya kepada

Ibnu Mas'ud, "Apa arti lafazh 6r]lrt' Dia menjawab, "'pb'7t
'penyayanrt .tA2o

17434. T,akartya bin Yahya bin Abu Za'idah menceritakan kepada

lemi, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada l<ami dari

Al A'masy, dari Al Hakam, dari Yahya bin Al Jaza, dari

Abu Al Abidain, bahwa ia pemah datang kepada AMullah -
ia orang buta- dan b€rl@t4 *Wahai Abu AMurrahman,

siapa lagi yang at<an kami tanya kalau bukan engkau?" Ibnu

Mas'ud seolatr terlihat iba padanya. Dia berkata, "Beritahu

aku tentang makna lafazh 6rjlr?" Ibnu Mas'ud menjawab,
*'e1, . penyayang, .d2 I

17435. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami. Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Salamah bin Kutrail, dari Muslim Al Bathin, dari

Ibnu Al Abidain, ia berkata: Aku bertanya kepada Abdullalt

tentang lafaztl 6rjlr. hlu ia menjawab, "Maksudnya adalah

el), 
,penyayang' .'&

17436. Ibnu Waki me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Hakam,

'xt lbidn, Ibid* Ibtd
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dari Yatrya bin Al Jazzar, ia berkata: Abu Al Abidain datang

kepada Abdullah. Abdullah berkata kepadany4 "Apa
keperluanmu?" Dia menjawab, "Apa arti lafazh 6r]tr?,,

Abdullah menj awab, "'&'jl. o pnrry ay ang' .'423

17437. ...ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Ibnu
Idris menceritakan kepada karni dari Al A'masy, dari AI
Hakam, dari Yahya bin Al Jazza4 dari Abu Al Abidain, salah

seorang dari bani Sawa'ab, ia berkata, "Ada seorang laki-laki
datang kepada Abdullah dan menanyakan arti lafazh 6ritr.
Abdullah lalu menjawab, 'Maksudnya adalah e,jt
'penyayartg' ."44

17438. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, Al Muharibi dan Hani
bin Sa'id, dari Hajjaj, dari Al Hakam, dari Yatrya bin Al
Jarzar, dari Abu Al Abidain, dari Abdullah, ia berkata'.ir]tr
adalah eUt' peny ay ar.g' ."42s

17439. Ya'qub dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari
Syu'bah, dari Al Hakam, dari Yahya bin Al Jazzar, bahwa

Abu Al Abidain, salah seorang dari bani Numair, ya'qub

menambahkan, "Dia adalah orang yang buta." Ibnu Waki pun
berkata, "Dia adalah orang yang buta." bertanya kepada Ibnu
Mas'ud, "Apa arti kata 'ot:1\tt Abdullah menjawab, ,,'tjt
(penyayan g).-o'6

oB Ibid
o'o lbidou lbid.n" Ibid.
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174/10. Ibnu Waki mencerital@n kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Takariya, dari Abu

Ishak, dari Abu Maisarah, ia berkata, "I-afaz/n 6rilr artinya

adalah e}, (penyayang).'/27

17441. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Su&a.n,

dari Abu Ishak, dari Abu Maisaratr, dengan riwayat yang

senrpa.

17U2. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada l€mi dari Sufran, dari Abu Ishak, dari

Abu Maisarah, de,ngan riwayat yang senrpa.

174/,3. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Sa'i{
dari Qatadatr, dari Al Hasan, ia berkata" "Artinya adalah

penyayang.'{28

17444. Bisyr menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Kami biasa berdiskusi

bahwa arti lafazh 6rjtr aAaan iilrfenf ayang')ne

17445. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, daxi Qata.dah, tentang firman Allah, t+il,itL
t'${i"berkat4"Artinyaadalah'frl}t'Oerrvalang'-'/30

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611896), Al Baghawi dalam Ma'alim At
Taruil (3lll7), Al Qu:rthubi dalam tafsirnya $n7r, dan Ibnu Al Jauzi dalart

ZadAl Masir (3/509).
Ibid
Ibid
Abdurrazzak dalam tafsirnya (21 169).
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Abdul Karim Al Jazari berkata dari Abu Ubaidah, dari Ibnu

Mas'ud, dengan riwayat yang serupa.

17446. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Abdul Karim, dari Abu Ubaidah, dari

Abdullah, ia berkata, "Lafazh 6ri'!r artinya adalah ,n,-jt
'penyayang'."431

17447. Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan menceritakan

kepada kami dari Salamatr, dari Muslim Al Battrin, dari Abu

Al Abidain, ia bertanya kepada Abdullah tentang lafazhitj\r,
lalu ia menjawab, "Itu artinya iilfnenlayarrg' ."432

17448. ...ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Abu

Ishak, dari Amr bin Syurahbil, ia berkata, "Lafazh it\\t
artinya'f:)t' OenV ay ang' .' 

A33

17449. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, "Lafazh
6rl'1r artiny a yangpenyayang kepada hamba-hamba Allah.'/3a

17450. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada karni, ia
berkata: Abu Khaitsamah Zudlair menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Ishak Al Hamdani menceritakan kepada kami

dari Abu Maisarah, dari Amr bin Syurahbil, ia berkata,

Lthat Tafsir Ibnu Abu Hatim (6/1896).
Ibid.
Ibnu Katsir dalam tafsirny a (7 l30l).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611896\ dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun (3/410).
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"[rlfa/n lr]tr artinya }'j, 3penyayang', berdasarkan dialek

orang Habsyi.d3'

Pendapat lain mengatakan bahwa artinya iljt '?*g sangat

yakin". Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah:

17451. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami. Ibnu Waki menceritakan kepada

karni, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Su&an, dari Qabus, dari ayahnyq dari Ibnu Abbas, ia

bed@ta, "Lafazh 6rilr artinya lrj, 'y*g sangat yakin'."rlo

17452. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia ber&ata: Yahya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Ibnu Mubarak, dri
Khalid, dari Ilaimalu dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Lafazi
6r]lr artinya irjt }*g smgat yakin', berdasarkan dialek

orang Habsyi.'{37

17453. ...ia berkata: Humaid bin Abdunahman menceritakan kepada

kami dari Hasan, dari Muslim, dari Mujahi4 dari Ibnu

Abbas, ia berkatq "Lafah 6rjlr artinyu }jt 'yang sangat

yakin', berdasarkan dialek orang Habsyi.'/3f,

17454. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Suffan berkat4 "Lafazh 6rllr artiny u ijt 'yrrg sangat

yakin'.'/39

435 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsttr (41306), dari Abu Syaikh, dari Amr bin
Syurahbil.

436 As-Suyuthi dalam Ad-Dut Al Mantsur (4t306), dari Ibnu Abbas, Ibnu Athiyyah
dalam Al Muharrs Al Wajiz Qlgl), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalan Ma'ani
Al Qur'anQD6l).n, Ibid

n3t Mulatrid dalam tafsirnya $al. 37 7) dan Abdunazzak dalam tafsirn ya Ql I 69).n" Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/509).
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Sebagian lagi berpendapat bahwa maknanya adalah ahli fikih
yang sangat yakin.

17455. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Jabir, dari Atha, ia berkata, "Lafazh'ot\\t

artinya l*jt 'y*g sangat yakin', berdasarkan dialek orang

Habsyi."&o

17456. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari ayatrnya, dari seorang laki-

laki, dari Ikrimah, ia berkata, "Dia adalah orang yang sangat

yakin menurut dialek Habasyah."4l

17457. ...ia berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada kalrli dari

Ats-Tsauri, dari Mujalid, dari Abu Husyaim, dari Mujatrid, ia

berkat4 "Lafah6ri1r artinya Cit' y*rgsangat yakJrn' ."42

17458. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia betkata:

Abdrtrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Muslim, dari Mujahid,

ia berkat4 "Lafazh6rilr artiny " clit 'yang sangat yakin'."#3

17459. ...ia berkata: Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qabus, dari

Abu Zhibyan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Lafazh'otii\t

artinya Lljlt' y*gsangat yakin' ."w

Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil (3/ll7) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr
Al Mantsur (41306).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(611896).
Disebutkan pula oleh Mujatrid dalam tafsimya (hal. 377), Ibnu Abu Hatim
dalam tafsirnya(611896), dan Abdunazzak dalam tafsirnya (2/170).

Abdurrazzak dalam tafsimya (21 I 69).

Ibid
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17460. Al Mutsanna menc€ritakan kepadalq ia bedota: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Naith, dari

Mujahid, bahwa 6r1f sama matnanya dengan A!-*t
17461. Muhammad bin Amr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ib,nu Abu Najih, dari

Mujahid, ia berkata, "Iafazh6rjf artinya yang bisa dipercaya

dan sangat yakin.'#

17462. Aku diceritakan dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: LJbaid bin Sulaiman me,lrgabarkan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

b€rkara, tentang firman Allah, 'S; i$fl erll'o!, diu b€rkat4

"Lafa"h6rilr artiny u'iilr 'yang *.gut yaiJrr, }h7

. Ada pendapat lain yang mengatakan batrwa kata ini merupakan

bahasa orang Habasyah yang berarti 'dfir'orang yang beriman'. Di

antara mereka yang mengatakan demikian adalatr:

17463. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaktl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaktr dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, 'n!;6f5$ ia berkata, *Itu adalah orang muknrin dalam

bahasa Habasyah.'#t

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1896).
Ibid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31509) dan Abu Ja'far An-Nalrhas dalam

Ma'oi Al Qtr'oz(2D61).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3/410).
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17464. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muawiyah menceritakan ke_padaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tenrang firman Allah, ',t{ ;;i\'lt|, batrwa maksudnya

adalah orang mukmin yang bertobat.ue

17465. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan bin Shalih
menceritakan kepada kami dari Muslim, dari Mujahid, dari
Ibnu Abbas, ia berkata, "l,lrfazin6rllr artinyu'Ui$ 'seorang

-rrSrrirr:.1450

174ffi. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkat4 "Lafaztl irllr aadaU

tF, dalam bahasa Habasyah.'{s I

Pendapat lain mengatakan bahwa artinya orang yang banyak
berdzikir dan bertasbih kepada Allah. Di antara mereka yang
berpendapat demikian adalah:

17467. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepadaku, ia berkata: Syarik
menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id, ia berkata,

"Lafaz/r-6r1fir a61y"{JJ 'orang yang suka bertasbih'.'{52

17468. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Al

*' Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3lll7),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
,.^ Masir (3/509), dan Ibnu Athiyyah dalan Al Muhanar Al Wajiz (3191).
"" Disebutkan pula oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya Qll6g).
i:l Lihat Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyn (ZtitO>.
r5z 61 Mawardi dalan An-Nukat wa At uwr (gt+tb),Ibnu Al Jauzi dalam zad At

Masir (31510), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (3/91).
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Hakam, dari Al Hasan bin Muslim bin Yannaq, bahwa ada

seorang laki-laki yang banyak berdzikir kepada Allah serta

banyak bertasbih, dan hal itu diceritakan kepada Nabi SAW.

Beliau kemudian bersabd4 "Dia ituifll."est

17469. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Hayyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, dari Al
Harits bin Yazid, dari Ali bin Rabah, dari Uqbah bin Amir, ia

berkata, "Lafa^ 6rjli artinya orang yang banyak berdzikir

kepada Allah."454

Pendapat lain mengatakan bhawa maksudnya adalah orang

yang banyak membaca Al Qur'an. Di antara mereka yang berpendapat

demikian adalah:

17470. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Minhal bin

_ Khalifah menceritakan kepada kami, dari Hajjaj bin Arthaah,

dari Atha, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW

seseorang yang sudah mati, lalu beliau bersabda, "Semoga

Allah manyayangimu jika kau banyak mengaduh kepada-

Nya." Maksudnya banyak membaca Al Qur'an.a55

Dengan redaksi senada diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (4/159),

Ath-Thabrani dalam Al Kabir (17D95), dan Al Haitsami dalam Maima' Az-
Zana'id (91372). Semuanya tentang kisah Dzul Bajadin, yang disebutkan
redaksinya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7/302).
Diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3lll7) dan Ibnu

Athiyyah dalanAl Muhsrar Al WajizQl9l).
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam ls-Sznan (1057), Al Baihaqi dalam ls-
Sunm (4155), At-Tibrizi dalam Misykat Al Mashabih (1706), dan Al Hindi
dalam Karu Al Ummal (33594).
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Pendapat lain mengatakan bahwa kata tersebut berasal dmi'oifl
yang berarti banyak mengaduh. Di antara mereka yang berpendapat

demikian adalatr:

17471. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Yunus Al
Qusyairi, dari Qash yang ada di Makkah, batrwa ada

seseorang yang sedang thawaf, lalu ia berkata, "Aduh!"
Orang itu lalu diafukan oleh Abu Dzar kepada Nabi SAW,
dan beliau bersaM4 "Bimkan dia, ksrena 6;o oils1st il\l
Oanyalc mengaduh).'{55

17472. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki
menceritakan kepada l<arli, Ibnu Waki menceritakan kepada

karni, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari
Syu'bah, dari Abu Yrmus Al Bahili, ia berkata *Aku

mendengar seseorang berkata ketika dia thawaf di Al Bai! ia
berkata dalam doany4'Aduh! Aduh!'Hal itu lalu dilaporkan

kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda, 'sesungguhnya ia
adalah 6rlf 6anyak mengaduh)'."

Abu Kuraib menambahkan dalam haditsnya: Ia berkata,
*Lalu aku keluar pada suatu malam, dan ternyata Rasulullatl

SAW mengubwkan orang itu pada malam hari dan beliau

membawa lampu.'fs1

Al Qurthubi dalam tafsirnya $n7, dan Asy-syaukani dalam Foth At eadir
(hal.740).
Diriwayatkan oleh Abdunazzak dalam mushannafirya Ql5Z2 no. 6559) dan
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611695).
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17473. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Al Habbab menceritakan kepada kami dari Ja'far bin

Sulaiman, ia berkata: Imran menceritakan kepada kami dari

Abdullah bin Rabah, daxi Ka'ab, ia berkata, *Latazh iti\i
artinya adalah orang yang jika disebutkan neraka maka ia

berkata,'Aduh! Adt'h' 1 "458

17474. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

AzizbnAbdussharnad Al Ammi menceritakan kepada kami

dari Abu Lnran Al Jauni, dari Abdullah bin Rabah, dari

Ka'ab, ia berkata "Lafazh 6rili artinya adalah jika

disebutkan neraka maka dia berkata" 'Aduh! 66r1r;1::4se

17475. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin

Sulaiman, ia berkata: Abu Imran mengabarkan kepada kami,

ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Rabah Al Anshari

berkata: Aku mendengar Ka'ab berkata, tentang firman

Allah,',ti ;;;.\lty" S r rrngguhnya lbr ahim adal ah s e or an g

yang sangat lembut hatinya," Dia berkata" "Bila disebutkan

tentang neraka maka Ibrahim suka berkata 'Aduh

neraka'."450

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah ahti fikih

(patram urusan agama). Di antara mereka yang mengatakan demikian

adalah:

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3tll7), Abu Hayyan dalarrl ll Bahr Al
Muhiti (5t514),dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an Ql26l).
Ibid
Ibid.
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17476. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, ',ij{ ;+fi\"Ibrahim adaloh seorang yang sangot

I embut hatinya," Dia berkata, " Atanya faqr'r, (atili fikih). "46t

Pendapat lain mengatakan bahwa artinya adalah orang yang

khusyuk dan tadharrz' (merendabkan diri kepada Allah). Di antara

mereka yang mengatakan demikian adalah:

17477. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Haiiaj

bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Hamid bin Bahram menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syahr bin Hausyab menceritakan kepada kami dari Abdullah

bin Syaddad bin Al Had, ia berkata, "Ketika Rasututlah SAW

sedang duduk, ada seorang laki-laki berkata kepada beliau,

'Wahai Rasulullah, apl makna latazh irilrZ' . Beliau

menjawab, 'Orang yang merendahkan diri'. Beliau lalu

bersabd4 'sesungguhnya lbrahim adalah orang avmah

(sangat pengaduh) tagi sangat lembut''"462

17478. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin

Mighra menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid, dari

Syahr, daxi Abdullah bin Syaddad, ia berkata: Rasulullatr

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31410), Al Baghawi dalan Ma'alim
At-Tanzil (3/ll7),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31510), dan Abu Ja'far

An-Nalrhas dalam Ma'ani Al Qtr'mQD6l).
Ibnu Katsir dalam tafsirny a (7 1300).
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SAW bersabda, "Lafazh n]li artiny 
^ L'F, e^, 'orang

yang khusyuk lagi merendatrkan 6ir1:.:/63

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Zirr,
batrwa maknanya adalatr orang yang sering berdoa lgl'.

Kami katakan batrwa itulah yang paling tepat, karena Allatl
menyebutkan sifat tersebut dan melekatkannya kepada Ibratrim setelatr

menyebutkan doanya dan istighfamya untuk bapaknya. Perhatikan

redaksinya, ff',g$Gt iUj &$ L uj *tt',64i5fti
'^rW ;i-3ai 'El itr'fi "Adoprrn permintaan ampun dari lbrahim
(kepada Allah) untuk bapabtya tidak lain hanyalah knrena suatu janji
yang telah diibarkannya kcpada bapahya itu. Maka, tatkala jelas

bagi lbrahim balwa bapabtya itu adalah musuh Allah, maka lbrahim

berlepas diri dari padanya. " (Qs. At-Taubah [9J: I la)

Kemudian ia tidak lagi mendoakan dan memintakan ampun

*t f'bapaknya itu. Selanjutrya Allatr berfirman batrwa Ibrahim

sangat sering berdoa kepada Tuhanny4 sangat suka mengadu, dan

sangat lembut hatinya, termasuk pula kepada orang yang

menyakitinya dan membuatnya menderita. Lagipula, ia sudah berjanji

kepada bapaknya untuk memintakan ampun untuknya kepada Allah
setelatr sebelumnya bapaknya ini memakinya karena telatr

mengajaknya untuk grat hanya kep4da Allah. Sebagaimana dalam ayat

berikut in, i;|;$;i*.j* )fr i r{'et9,4:;d"63},\ii(l
W"Berkata bapalorya, 'Bencilcah laiu kepada tuhan-tuhanht, hai

Ibrahim? Jilra kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan htrajam,

$3 Diriwayatkan oleh Al Hindi dalam Kanz Al Ummal (2998),Ibnu Abu Hatim
dalam tafsirnya (6/1896),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/509), dan Asy-
Syaukani dalarn Fath Al Qadir (hal. 7a0).
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dan tinggalkanlah alat buat waktu yang lama'. " (Qs. Maryam [l9J:
46)

Mendengar itu, Ibratrim justnr berkata kepada bupuk"Vu" Jti

* 9i)(J'{3r}Up Q},a 6?ii;.,,ii };Jv" Jrlt",{s
W i[ )r\';5\ 7i # 

",, 
V;V $'..i ,Berkata rbrahim,

'Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan

ampun bagimu kcpada Tuhanht. Sesunggufurya Dia sangat baik
kcpadaht. Dan aka akan menjauhkan diri dmimu dan dari apa yang
kamu seru selain Allah, dan aht akan berdoa kopada Tuhanht,
mudah-mudahan aht tifuk akan kccewa dengan berdoa kcpada

Tuhanht'. " (Qs.Maryam [9J: a7a8).

Dia pun menepati janjinya dengan memintakan ampun untuk
bapaknya ini sampai jelas baginya batrwa bapaknya adalatr musuh
Allatt. Allah menyifatinya dengan orang yang strka meminta kepada

Tuhannya dan sangat lembut hatinya kepada orang, yang
menyakitinya.

Kata dasar lataz/r- 6rjlr ini adalah 6J6r, yaitu sikap mengaduh

atas suatu persoalan atau kesedihan dan rasa takut. Sebagaimana

diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad dari Nabi SAW, dan
sebagaimana riwayat Uqbatr bin Amir, yaitu:

17479. Yahya bin utsman bin shalih As-Sahmi menceritakan

kepada karni, ia berkata: Ayabku menceritakan kepada karni,
ia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Harits bin Yazid menceritakan kepada kami dari
Ali bin Rabah, dari Uqbatr bin Amir, ia berkata kepada salah

seorang yang disebut Dzul Bajadin, "Dia adalatr awwah
(orang yang suka mengaduh)!' Itu karena ia banyak sekali
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berdzikir kepada Allah dengan membaca Al Qur'an dan

berdoa, sarnbil meninggikan suaranya.afl

Oleh karena itu, biasanya kepada orang yang merasa kesakitan

,h'St 
-^^r;:tV ,yrbrf'* 6 riy

lantaran rasa perih, atau memang sedang sakit, dikatakan, reitff

"jangan mengaduh". Sebagaimana diungkapkan dalam syair berikut

ini:

*/l
"Jika aht berdiri menunggangnya pada malam hari

moka dia ptn mengaduh laksana aduhon seorang laW-laki yang

sedih.'fis

Juga ungkapan syair Al Ja'di berilut ini:

tr"at 6k ?"f 6:rx.'6))t Ai L\:; Z'r"
"Kuda yang sangat htat berjalan terseok-seok mengihtti sang

merpati liar di tempat penggembalaan

Setelah sebelumnya ia berjalan pada penghuiung malam, mengaduh

dengan mengerutkan waj ah.' 46

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (41159), Ath-Thabrani dalam Al
Kabir (17D95), dan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zau,a'id (91372).

Bait ini terdapat dalam kitab Maiaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (uz I, hal.

270), Tafsir Al Qtrthubi (uz VIII, hal.276), dan Al Bahr Al Muhith (5/488).

Dalam kamus Lisan Al Arab (enti: )c1[.
Bait ini juga terdapat dalan Diwan An-Nabighah Al Ju'di, yang diambil dari
qasidah panjan$ya,

r:rs'1l'iilr c)tJri t'r;b i'it t:;6'tb,l' W ;V
Melalui syairnya ini ia memuji Rasulullah SAW. Riwayat yang terdapat dalam

diwanberbeda dengan riwayat yang terdapat di sini. Dalam manuskrip lain yang

ditemukan tertulis dengan lafazh:

trls 2n ilt UF 6ii.ll;jt e.;t gi? f P



Tafsir Athfihabori

Orang Arab hampir tak pernah mengatakan kata kerja 6!'tJ
,.

dalam wazan jt, melainkan dalam bentuk W- - ft atau dengan

lata;in'ojti',,tll,atara'o\N-'o:tf,sebagaimanadikatakanolehAr-Rajiz,
'.f-l 

. c, . .'^1t1 6b'*t n1f;;\li
" Sang penggembala mengadtth ao, ira*lah aniing-aniingnya. "a67

, Mereka juga biasa berkata 
"!, 

'cif "Mengadutr garu'gdra

kaf,nu."

Al Farra menyebutkan bahwa Abu Al Jaratr pernah

bersenandung,

:s ) W g'rf y riq;; v q,sT $t'o,':rG

"Mengaduhlah karena kcnangan kctika kau mengingatnya

Dari bumi dan langit yangiauh dari kita.'468

Kita juga bisa membaca syair ini dengan oi!, b.')$ tanpa

menggrurakan huruf ha' pada bagran akhirnya. Kalau disebutkan

sesuai aslinya harusnya berbunyi, 6i1- W-'oT.

Juga karena makna itu adalah merasa sakit, perih, dan sedih,

sehinggajadi mengiba.

Para ahli tafsir berbeda pendapat, sebagaimana sudah

kusebutkan.

Potongan bait ini ada dalam kamus Al 'Ain, tanpa menyebutkan siapa yang

mengucapkannya (11344), dan riwayat yang ada di sana adalah:

&A*:u,,tlr6:.f ri
Bait ini ada dalam kitab Al-Lisan, tanpa menyebutkan siapa yang

mengucapkanny a. Litat At-Llsan (elrtri: cjf).
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Ada yang menafsirkannya sebagai "rasa kasih sayang" karena

Ibratrim sangat kasihan kepada ayatrnya dan kepada manusia secara

umum.

Ada yang mengatakan itu karena keyakinan dan

pengetatruannya yang mendalam tentang keagrrngan Allah serta

kerendatran hatinya di hadapan Allah.

Ada yang mengatakan itu karena kebenaran imannya kepada

Tuhannya.

Ada yang mengatakan itu ia lalalkan ketika sedang membaca

ayat Allah, sebagai watryu yang turun kepadanya.

Ada yang mengatakan, itu ia lahrkan ketika sedang mengingat

Tuhannya.

Semua itu kembali pada apa yeng telah lnrkatakan, dan makna

satu sama lain hampir berdekatan. Sebab, orang yang sedih dan

mengiba kepada Tuhannya, serta kfiusyr beribadatr dengan hati, akan

melalorkan hal yang sama (dengan Ibrahim) ketika meminta kepada

Allah dan ketika berdoa mengutarakan keperluannya.

{tcc

,{ 6i,g &\'i iL G. v',;"iA{li 611 6

"Dan dJldh sel<ali-l<sli tidflk dl<ilr. nwrryesortk{m zuatul<awn,

sesu,ilah y'.J;lo,h mertqi peatniuklnpada nlerello sehingga

dijelasl<an Nya lnpado mqelca apa yangharus merel<a

ryui;',f-,6\L\LZfrC
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iauhi.SesnnggulvryaNlahMalwMengetahuisegala
$esudtlt." (Qs. At,Taubah t9]: 115)

Tatrwit firman Auah: &>16'n 3.3. Yi,'Hfri 6t1 U3

4 16 &,61.o\Zfii-e ,ii'6;.iL @on Attai sehati-kati tidak
akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk
hepada mereha sehingga dijebshan-Nya hepoda mereka apa yang
harus mereha jouhl Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala

sesuata)

Abu Ja'far berkata: Allah berpesan dalam firman-Nya,
bahwa Dia tidaklatr memvonis bahwa kalian telah sesat lantaran telah

memintakan ampun untuk rekan-rekan kalian yang mati musyrik
setelatr Dia memberi kalian petunj* untuk beriman kepada-Nya dan

kepada rasul-Nya, kecuali bila larangan untuk itu ditunmkan. Sebab,

ketaatan dan kedurhakaan baru bisa disematkan ke seseorang setelatr

adanya perintah dan larangan, sedangkan bila perintah dan

larangannya belum ada maka tidak ada sifat taat atau durhaka.

4 oi, h'1"1'";t\"sesungguhnya Atlah Maha Tahu atas

segala sesuatu," maksudnya adalah, Allah itu Maha Mengetahui apa

yang bercampur baur dalam hati kalian ketika Allah melarang kalian

untuk memintakan ampun bagi rekan-rekan atau saudara kalian yang

mati dalam keadaan musyrik. Kalian ketakutan lantaran telah
memintakan ampun untuk mereka sebelum turunnya larangan unfuk
itu, tapi Dia Maha Lembut dan akan menghilangkan kegundatran

kalian lantaran itu. Allah juga Matra Tahu tentang semua hal yang

tersembunyi atau yang tampak dari makhluk-makhluk-Nya.

Senada dengan yang kami sampaikan ini adalah pendapat para

ahli tafsir berikut ini:
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17480. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,

E turg firman Allah SwT,;j q,St&36,i;3;.(i$
Zfi-17 "...tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah

Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-

Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi," dia

berkata, "Ini merupakan keterangan Allah kepada kaum

muhnin perihal memintakan ampun unttrk orang musyrik

secara lifiusus, serta keterangan dalarn hal taat dan maksiat

kepada-Nya s@ara umum. Jadi, lahrkan atau tinggalkan.'{6e

17481. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada karti, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, ftS':i'tl G Yi''J;AIli 6t4 Ut

6;iii1 fr q-&" "Dan Attah sekati-kati tidak akan

menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petuniuk

lrcpada mereka sehingga dijelaskan-Nya kcpada mereka apa

yang harus mereka jauhi," dia berkata, "Ini merupakan

keterangan Allah kepada kaum mukmin perihal memintakan

ampun unhrk orang musyrik secara k*tusus, serta keterangan

dalam hal taat dan maksiat kepada-Nya secara umum. Jadi,

lakukan atau tinggalkan.'/70

17482. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*uqq dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujatrid, dengan riwayat yang serupa.

Mujahid dalam tafsimya (hal. 337), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1897),

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3lll7).
Ibid.

459

170
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17483. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, tentang firman Allah SwT , 'JA$i 6U1V3
Zfi-e ,{ q-eL&';u.sti;.V'; "Dan Attah sekati-

kali tidak aknn menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah

memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya

kcpada mereko apa yang harus mereka iauhi," dia berkata,

"Ini merupakan keterangan Allah kepada kaum mukmin

perihal memintakan ampun untuk oftmg musyrik secara

khusus, serta keterangtrn dalam hal taat dan maksiat kepada-

Nya secara umum. Jadi, lalcukan atau tinggalkan.'{71

cco

8t4(t'45"A",i,1:tic..iisioiifit'i'!'y
@ /-6{3$n'fisi

"sesnngguhnyal<cputryaonNlorhlahkrr:aiaanlangitdmt
bwni. Dia mmghidu|l<on dan nrrlnofl;il<an. Dan selali.lcali
ddak ada pelinhng dmt parrolongbaghnu selain Allah."

(Qs. At,Taubah [9]: 116)

Tarrwit fiman Altah:'3,;5 .&'6ii; +€3i cii fr':'i!'y
#1;9j n fli -r-iL HV2 Tsesunsguhnya kepunyaan

Allahlah kerojaan lansit dan buml Dia menghidupkan don

47t Disebutkan pula oleh Abu Ja'far An-Natrhas dalam Ma'ani Al Qar'an QD63).
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mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong

bagimu selainAllah)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah

mempunyai kekuasaan langt dan bumi, dan Dia menguasai itu semua.

Semua raja yang lain adalah haurba dan milik Allah semata. Di

Tangan-Nyalah hidup dan mati mereka. Allah menghidupkan dan

mematikan siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara mereka. Oleh

karena itu, janganlatr kalian takut 
-wahai 

oreng-orang beriman-

untuk memerangi para raja yang kafir kepada-Ku, yaitu Raja Romawi,

Persia atau Habasyatr, atau raja-raja lainnya. Perangilatr mereka dan

berjihadlah melawan mereka dalam rangka taat kepada-Ku, karena

sesturgguturya Aktr Maha Memberi kekuatan bagi siapa saja yang Aku

kehendaki, baik dari kalangan kalian maupun mereka, dan Aku juga

Matra Melematrkan siapa saja yang Aku kehendaki."

Ini adalah bentuk motivasi dari Allah kepada kaum mukmin

datam memerangi segala bentuk kekafiran kepada Allah dari kalangan

raja. Ini juga anjuran bagi mereka gntuk memerangi para raja tersebut.

Firman-Nya, *-;,7; 9; u, ;t -;j, d H (3 "Dan

selrati-kati tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah,"

maksudnya adatatr, tak ada sekutu yang bisa menolong kalian dari

Allah bila kalian durhaka kepada-Nya. Dia akan mengadzab kalian

bila kalian durhaka, dan tak akan ada yang bisa menolong kalian.

Allah berfirman di sini, "Percayalah kepada Allah dan hanya karena

mengikuti perintatr-Nyalah kalian hendaknya meneror para musuh

itu." Perangilatr orang-orang kafir, karena Dia telah membeli diri dan

harta kalian dengan surga bila kalian berperang di jalannya, baik

menang maupun terbwtuh."

oco
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O5\ ;Ai.t(, 6=*45t5,#i gri;, < .(

"Sesnngguhrrya Nlah telah m.etwrirna tabat Nobi, orctng.
ordrJg lvluhaiirin dmt or(mg.ofimg Anslwr y olttg rnengiluti
Nabi ilalarn tncna lrc,sulitan, setplah hati segolungan dmi

mq el,a lwnplr b up aling, lcsrrudian lJ;lah m.qrerima tob at
rnqel,aifu.SeornguhnyaNlohMalwPengasihlagilvfaha

P eny ay ary kepadt rnnelt*o
(Qs. At.Taubah [9]: 117)

Tatrwil lirman Allah: 6*:1JJJ15 #ip'ffr..<.€ xA
gf $.!'F{,.t?!#Yliili;'a'it7:i-O.iri#f i:6

e --e2os +iit$ 4C 13;iZ (sesungguhnya Attah
telah menerima tobat Nabi, otong4rrong Muhajirin dan orang-
otang Anshar yang mengihuti Nabi dalam masa kesuliton, setehh
hati segolongan dari mereka hampir berpoling, kemudian Allah
menerima tobat mereka itu Sesungguhnya Allah Maha Pengosih

lagi Maha Penyayang kepada mereha)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT telatr memberi kalian rezeki

berupa sikap taat kepada-Ny4 yaitu Nabi-Nya Mutrammad SAW,
kaunr Muhajirin yang telatr rela meninggdkan rumah dan keluarga

mereka menuju Islam, kaum Anshar yang telah menolong Rasulullah

SAW di jalan Allah, serta orang-orang yang mengikuti Rasulullatr
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SAW di saat genting, dimana tidak ada nafkah, kendaraan, perbekalan

serta air.

A:fi'n 3. fiU3l?-U )-A.17*Setetah hati segotongan

dari mereka hampir berpaling," maksudnya adalatr setelah ada hati

sebagian mereka yang mulai berpaling dari kebenaran dan mulai ragu

akan agamanya lantaran datrsyatnya kesusatran yang mereka alami,

berupa perjalanan dan peperangan.

i"* 46 13 "Kemudian Altah menerima tobat mereka,"

maksudnya adalatl, Allah memberikan anugerah berupa kemauan

untuk kembali ke tetapnya iman dan menjelaskan kebenaran yang

hampir saja buram di hadapan mereka.

#)3i;ry,:4"SesungguhnyaDiaMahaPengasihlagi
Maha Penyayang kepada mereka, " maksudnya adalatr, sesungguhnya

Tuhan kalian ini mencampurkan keraguan itu di dalam hati mereka

lantarzn sulitnya perjalanan yang mereka tempuh. Tapi Dia Matra

Kasih kepada. mereka dan amat menyayangi merekq sehingga tidak
akan mencelakakan mereka dengan mengbilangkan keimanan dari hati

mereka lantaran ujian yang mereka rasakan di jalan Allah bersama

Rasul-Nya. Mereka akan senantiasa dibuat tabah dalam menghadapi

uj ian dan kesengsaraan.

Senada dengan yang kami kemukakan di sini adalah pendapat

para ahli tafsir berikut ini:

17484. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu Najih, dari
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Mujatrid, tentang ayat, 'i;{rt -&6A "Di saat kesusahan,"

maksudnya adalah saat perang Tabuk.a72

17485. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Abdullah bin Aqil, tentang ayat, 'i6A
i#31 "Di saat kcsusohan,." dia berkata, 'Mereka keluar

menuju Tabuk dengan dua atau tiga orang mengendarai satu

unta. Mereka keluar dalam hawa yang sangat panas. Mereka

menderita kehausan yang parah, sehingga terpaksa

menyembelih rurta mereka dan meminum air yang ada di

dalam tubuhnya. Itu menrpakan kesusahan air, kesusahan

kendaraan, dan kezusahan dalam mencari nafkah.'/73

17486. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ry41, A-;;!{t ia "Di saat kesusahan," maksudnya adala}r saat

perang Tabuk. Dikatakan kesusahan karena mereka

mengalami kesulitan besar, sampai dua orang terpaksa

membelah satu kurma untuk dimakan berdua. Mereka juga

harus memeras satu kurma untuk diminum airnya.aTa

17487. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari W*uqq dari Ibnu

Mujahid dalam tafsimya (hal. 377) dn Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(6/18ee).
Abdunazz:k dalam tafsirnya Q/170),Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (8/l I l),
dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1898).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (71304,305), tapi ia men-sanad-kannya kepada

Qatadah, bukan kepada Mujahid. Demikian pula Al Mawardi, merysanad-
kannya kepada Qatadah dalam An-Nukat wa Al Uytn (3l4ll), serta As-Suyuthi
dalam Ad-Durr Al Mantsur (41309).

4Tt

473

474
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Abu Najih, dari Mujatrid, tentang ayat, sTtd,Alfj O_$l
-e;$ft "...yang mengihtti Nabi dalam mosa kesulitan," dia

berkata, "Ifu saat perang Tabuk."a75

17488. ...ia berkata: Takariya bin Adi menceritakan kepada kami
dari Ibnu Mubaral<, dtri Ma'mar, dari Abdullah bin
Muhammad bin Aqil, dari Jabir, tentang ayat, el# O51

iiL4'"...yang mengihtti Nabi datam masa kesulitan," ia
berkata, "Itu adalah kesusahan dalam hal kendaraan,

perbekalan, dan 
^r.:476

17489. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kailri, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allatr, 4( tj
'46_.". 1# O-51,r15ft, (>a;,i:56,#i U,A
{$ft "sesungguhnya Altah telah menerirna toOat Nabi,

orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar yang

" mengihtti Nabi dalam maso kesulitan.... " Maksudnya, orang-

orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam perang Tabuk

mendapatkan kemalangan berupa suasana panas terik yang

hanya Allah yang tahu betapa panasnyq serta berbagai

kesusatran lairurya. Bahkan, diceritakan kepada kami batrwa

ada dua orang yang harus membelah satu butir kurma agar

bisa dimakan berdua. Adapula beberapa orang yang harus

memeras kurma r:nfuk diminum aimya oleh mereka safu per

satu. Allah menerima tobat mereka dan menutup dosa

mereka lantaran peperangan yang mereka jalam.a77

Mujahid dalam tafsirnya (hd. 377).
Al Mawardi dalamAn Nukat wa Al Uytn (3/411).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1899).

475
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17490. Yunus menceritakan kepadah ia berkata: Ibnu Wattb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Arnr bin Al Harits

mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Utbalt

bin Abu Utbah, dari I{afi bin Jubair bin Muth'im, dari

Abdullah bin Abbas, bahwa ada yang berkata kepada Umar

bin Al Ktraththab tentang masa-masa sulit, 1!3i1 iCtZ,.
Umar berkata, *Kami berangkat bersama Rasulullah SAW ke

Tabuk dalam cuaca panas yang aurat terik, sampai kami

merasa seolatr-olah leher kemi akan putus. Bahkan, ada salatr

seorang yang menyembelih untanya lalu memeras minuman

yang ada di perut unta itu untuk diminum. Sisanya disimpan

di kantung. Abu Bakar b€rkat4 'Wahai Rasulullah,

sesunggtrlurya Allah telah menjanjikan kepadamu dalam doa

itu ada kebaikan, maka berdoalah untuk kami.' Beliau lalu

berkata, 'Apakah kamu menginginkan hal itu'? Abu Bakar

menjawab, 'Ya'. Beliau plm mengangkat kedua tangannya

dan tidak menurunkannya sarnpai langrt mendung, lalu cerah

kembali, dan terisilah semua yang ada pada mereka

(perbekalan). Kemudiao kami pergi tetapi kami tidak

menemukan perkemahan.'{78

17491. Ishak bin Ziyadatr Al Aththar menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ya'qub bin Muhammad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Al Harits menceritakan kepada karni dari

Sa'id bin Abu Hilal, dari Nafi bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Ada yang bertanya kepada Umar bin Al Khaththab,

478 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya (t707) dan AI Hakim dalam
Al Mustadrak (l/159), ia berkata, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Asy-
Syailirani, tapi mereka tidak meriwayatlrannya."
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"Ceritakan kepada kami tentang kejadian yang menimpa

pasukan pada saat sulit." Umar menjawab, "Kami keluar

bersama Rasulullatr...." Dia menyebutkan redaksi yang sama

dengan tadi' 
ooo

L,?fr| i* &ti rit t:i;;$. < $1 r;irir1 ifi
Sg t*arJ 01 rlsi ;i;X 4 aS i :.Y,

#)4gl'i'ifr:"oLfj;' l,' * LG * AL
"Dan terhadap tiga orurg yarJg ditalnsgulfl<crJ (peneiri:naan

nbat) mqeka, hingga apabilahmi telah mmiadi ser$it
bagi mnelrq padalulhmri ituhlas ilan iiwo muela pun

tclah sempit (Wlo terusa) oleh rnei.:el<a, sqta merelca tnlah

mangetalwi bahw a ddak afu tempat lari dcri (silcs a) Nlah,
melainl<mtlrcpada.Nyasaja.KenrudiartAJ;lorhmenqima

nbat merela ogdr mqela tctdp dalam tabahrya.

S esnnggzhrry a y'.Jllohlf,h y olrrg Maha P ensima tob at lagi
Mc.lwPutyayang."

(Qs. At,Taubah [9]: 1 18)

Talcwil fiman Allah: '*tL Ji6$*W-O-i1r{\1&
4c i Ai* $t i,trar,$ nW #1 4-G 6t5 igr L,F;tl
1;)L.t lf i':;t"oyfi4;4 @an terhadap tiga orans yans

ditangguhkan [penerimaan tobatJ mereka, hingga apabila bumi

telah menjadi sempit bagi mereha, padahal bumi itu luas dan iiwa
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mereka pun telah sempit [pula terasal okh mereka, serta mereka

telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari [siksal Allah,
melainkan kepada-Nya sajo. Kemudian Allah menertma tubat

mereka agar mereka tetap dalam tobatnyu Sesungguhnya Allahlah
yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Allah telah menerima

tobat dari Nabi SAW, kaum Muhajirin dan Anshar, juga tobat tiga
orang yang tidak ikut berperang. Mereka adalah tiga orang yang

disebutkan Allah dutrT ayat, ,). LY$ &;g-4i;,f,5;.j 6ij-6
@ j*( 1+ {it,l3'ffi 'oo, ada' (pula) orang-orang lain yang

ditangguhlran sampai ada keputusan Allah; adaknlanya Allah akan

mengadzab mereka dan adakalanya Allah alran menerirna tobat

merelra. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana'. " (Qs.

At-Taubatr [9]: 106).

Allah menerima tobat mereka dan memuliakan mereka. Ini
sudah disebutkan dalam keterangan yang telah lalu.

Abu Ja'far berkata: Kalimat ini berarti Allah menerima tobat

ketiga orang yang sengaja Allatr tunda penerimaan tobat mereka.

Allah membuat mereka berharap agar tobat mereka diterim4 dan

mereka adalatr orang-orang yang tidak ikut berperang bersama

Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

17492. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&xrazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari seseorang yang mendengar

dari Ikrimah, tentang firman A[ah, W Oji -;{X :F,
"Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan



SwahAtfiauhah

tobat) mereka," ia berkata, "Maksudnya tidak ikut

bertobat."47e

17493. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, <r$i ,!11 &
l;;9 'Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan

(penerimaan tobat) mereka', ia berkata, "Maksudnya tidak

ilut bertobat."48o

g) qhlll ;* 66 $v "sampai bumi vang tuas

serosa sempit bagi merefa. " Maksudnya adalah, luasnya

burni menjadi gelap dan mendung buat merek4 sehingga

mereka menyesal lantaran tidak ikut berjihad bersama

Rasulullah SAW.

A*118 i1,l$ "Dan diri mereka pun terasa sempit,"

, karena mereka merasa ada rasa tidak enak dan menderita
' 
karena itu.

'14,* n'G#3"Don mereka mengira tidak ada lagi tempot

berlindung. " Maksudnya adalah, mereka yakin tidak ada lagi

tempat berlindung dari peringatan Allatr ini karena mereka

telah absen dari jihad bersama Rasulullah SAW. Mereka juga

tidak akan dapat lari dari adzab Allah kecuali atas izin Allah

sendiri. Kemudian Allah menganugerahkan mereka ketaatan

dan kembalinya mereka ke dalam keridhaan-Ny4 agat

Abdunazzak dalan tafsirnya QllTl), Al Baghawi dalarrr Ma'alim At-Tanzil

Q/413), Al Qurthubi dalam tafsirnya (8D81), Al Mawardi dalatn An-Nukat wa

At Uytn (31413), dan Ibnu Athiryah dalamAl Muharrar Al Waiiz (3194).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(611904), Al Qurttrubi dalam tafsimya (8/281),

dan Ibnu At Jauzi dalamZadAl Masir (3/513).
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mereka bertobat dan kembali dalam ketaatan kepada Allah
serta meninggalkan semua yang dilarang-Nya.

i;)i 4l9l';"'ifi'Sl " sesungguhrrya Ailahtah yang Maha
Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. ', Maksudnya, Allatr
adalatr yang Matra Memberi kepada seluruh hamba-Ny4
berupa kemauan untuk kembali ke jalan yang benar dan

kembali melaksanakan apa yang Dia strkai. Allah juga Maha
Penyayang, sehingga tidak akan mengadzab mereka setelah

mereka bertobat, tidak akan menghinakan mereka yang ingin
bertobat, atau tidak memberi jalan bagi mereka sehingga
mereka tidak mau bertobat.

senada dengan yang kami kemukakan di sini adalah pendapat
para ahli tafsir berikut ini:

17494- Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Muawiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari
Abu Sufuan, dari Jabir, tentang firman Allah, ,!A1 :fi
W -O-ii "Do, terhadap tiga orang yang ditangguhkan
(penerimaan tobat) mereka," ia berkata, ..Mereka adalah

Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Muraratr bin
Rabi'atr. Semua mereka berasal dari kalangan Anshar.,,48l

17495. ubaid bin Muhammad Al warraq menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Usamatr menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Abu Suffan, dari Jabir, dengan redaksi senada.

Abu usamah ragu seraya berkata, "Murarah bin Ar-Rabi atau
bin Rabi'ah."482

Ibnu Abu Hatim dalarn tafsimya (611904) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(7/3t3).
Lthatfiafsir lbnu Katsir (71313).

481
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17496. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Ikrimah

dan Amir, tentang uy*,t$6-$i -;!11 :fi"Don terhadap

tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka,"

ia berkata, "Mereka ditangguhkan pertobatannya

sebagaimana dalam ayat pertengatran surah Bara'ah.'/E3

17497. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayx, {{!1
W -Oij "Tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan

tobat) mereka," ia berkata, 'Mereka ditangguhkan

pertobatanny4 sebagaimana dalam ayat pertengahan suratr

Bara'ah, iifr.1tF.j6il6 'Dan ada (pla) orang-orang

lain yang ditangguhkan satnpai ada kcprnsan Allah'. (Qs.

At-Taubah [9]: 106). Mereka adala]r Hilal bin Umayya]r,

. Murarah bin Rib'i, dan Ka'ab bin Malik."4t4

17498. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hu&aifatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang uyut, tjiiQ$l r;,ilill:fi "Dan terhadap

tiga orong yang ditangguhkan (penerimaan tobat) merelca,"

ia berkata, "Mereka ditangguhkan pertobatannya

sebagaimana dalam ayat pertengahan suratr Bara'ah.'/8s

17499. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari ayaturya, dari Laits, dari

SwahN:taubah

As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/314), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (31120), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (8D82).
Ibid.
Ibid.

'tt3

48'l

485
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Mujalrid, tentang uyut, $iiQ-fi glat :*t "Dan terhadap

tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) merelca,"

ia berkata, "semuanya dari kalangan Anshar, yaitu Hilal bin

Umayyatr, Murarah bin Rabi'ah, dan Ka'ab bin Malik.'/85

17500. ...ia berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari

Waraqa, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang ayat,

W 6-;rt i:,$l gt "Dan terhadap tiga orang vans

drtangguhkan (penerimaan tobat) mereka," ia berkata,
*Yaitu mereka yang hanya berharap (obatnya diterima).'a87

17501. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Ya'qub,

dari Ja'far, dari Sa'id, tentang uyui, ilii -4ri| -;!i)1 &
"Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan

toba) merel(a," dia berkata" "Mereka adalah Ka'ab bin

Malik -{eorang penyair-, Muraxah bin Ar-Rabi, dan Hilal

bin Umayyah. Semuanya dari kalangan fu5fur'.::488

17502. ...ia berkata: Abu Khalid Al Atrmar Al Muharibi

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

ia berkata, "semuanya dari kalangan Anshar, yaitu Hilal bin

Umayyah, Muraratr bin Ar Rabi, dan Ka'ab bin Malik.'/8e

17503. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

mengabarkan kepada karrri dari J-uwaibir, dari Adh-Dhahhak,

tentang firman enun, W-Oifi,lllt:g "Dan terhadap

4t6 lbid.n, Ibid
a8E Al qurttrubi dalam tafsimya (81282) dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir (hal.

742).
48e Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7t313) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil

(3tr20\.
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tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) merelco,"

ia berkata, "Mereka adalah Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin
Malik, dan Murarah bin Ar-Rabi. Semuanya dari kalangan

Anshar."49o

17504. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, Q-ii i-Ji)I &'l;;9 "Dan terhadap tiga orang yang ditangguhknn

(penerimaan taubat) meryka," Sampai ayat, j,$ AG i
@ gli ltirl ?'$fi'ayPgq. "Kemudion attah menerima

taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya.

Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima taubat lagi
Maha Penyayang."

Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan

Muraratr bin Rabi'ah. Mereka tidak ikut perang Tabuk.

Diceritakan kepada kami batrwa Ka'ab bin Malik mengikat

diri di sebuah pilar, dan ia berkata, "Aku tidak akan

melepaskannya sampai Rasulullah sendiri yang

melepaskanku." Rasulullatr SAW lalu bersabda, "Demi

Allah, aht tidak aknn melepaskannya sampai Tuhannya yang

akan melepaskannya kalau Dia mau. " Sedangkan yang lain

meninggalkan kebunnya yang sudah siap panen dan

menjadikannya sebagai sedekah di jalan Allah. Dia berkata,

"Demi Allah, aku tidak akan memakannya." Yang lain lagi

berkendara di padang tandus mengikuti Rasulullah SAW dan

kedua kakinya meneteskan darah."4el

oo lbid
4et Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1904, 1905).
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17505. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullatr

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari As-Suddi, dari

Abu Malik, ia berkat4 tentang 
^y^t, 

tjiiQ$l i{lt "Tiga

orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereko, " yaitu

Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, dan Murarah bin

Rabi'ah.4e2

17506. ...ia berkata: Abu Daud Al Hafari menceritakan kepada kami

dari Salarn bin Al Ahwash, dari Sa'id bin Masruq, dari

Ikrimah, tentang ayat, i|i|Q$i $!1d$ "Dan terhadap

tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan, tobat) mereka,"

ia berkata, "Mereka adalah Hilal bin Umayyah, Mnraratr, dan

Ka'ab bin Malik."4e3

17507. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun

mengabarkan kepada kami dari Umar bin Katsir bin",Aflah,

dia berkata: Ka'ab bin Malik berkata, "Aku belum pernah

berada dalam satu peperangan yang tak ada yang lebih

memadai kendaraan dan persiapan finansialnya daripada

aku."

Ka'ab bin Malik berkat4 "Ketika Rasulullatr SAW

berangkat, aku berkata, 'Aku akan mempersiapkan diri
besok, kemudian menyusul beliau'. Aku mempersiapkan

peralatan, tapi sampai sore belum juga selesai. Sampai pada

hari ketiga aku mempersiapkan perbekalan dan peralatan,

tapi sampai sore belum juga selesai, maka aku berkata,

o" fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1904, 1905).
4e3 Ibnu Katsir dalam tafsirnya Qt3l3).
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'Sudatr tiga hari, mana mungkin aku bisa menyusul mereka'.

Akhirnya akrr berdiam diri saja.

Ketika Rasulullah SAW datang, orang-orang menemui beliau

tuntuk meminta maaf dan mengemukakan alasan (mereka

tidak ikut berperang). Aku pun datang kepada beliau dan

berdiri di hadapan beliau. Aku berkata, 'Aku tidak
menemukan ada pasukan yang lebih siap daripadaku dalam

perang ini'. Tapi Rasulullah SAW berpaling dariku dan

memerintatrkan orang-orang untuk tidak berbicara kepada

kami. Batrkan para isEi kami juga diperintatrkan untuk

menyingkir dari kami. Aku pun mengurung diri di sebuatr

kebun pada suatu haxi, dan tiba-tiba aku bertemu dengan

Jabir bin Abdullah. Aku berkata padanyq 'Jabir, aku ingin

kau bersumpatr demi Allah unhrkku, apakatr kamu tatru aku

pernatr menipu Allah dan Rasul-Nya'? Tapi dia diam dan

- tidak mau bicara kepadaku. Pada suatu hari, saat aku masih

dalam keadaan demikian, tiba-tiba ada orang yang berseru,

'Ka'ab! Ka'ab'. Sampai ia mendekat kepadaku dan berkata,

'Berilah kabar gembira untuk Ka'ab'."

17508. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watlb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan
' kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Rasulullah SAW

melakukan ekspedisi ke Tabuk. Beliau ingin menghadapi

Romawi dan orang-orang Nashrani Arab di Syarn. Ketika

sampai di Tabuk, beliau berrralam di sana selama beberapa

malam. Di sana beliau bertemu utusan dari Adzrah dan Aylah

yang sepakat berdamai dengan membayar jiryah. Kemudian

Rasulullah SAW tertalran di Tabuk dan tidak melewatinya.
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Allah lalu menurunkan ayat, _ l"Xi & fifr 4€ G
,#11 {6 o t# O$t t(4*it Oq*iars
'Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-
orang Muhajirin dan orang-orang Anshar yqng mengikuti
Nabi dalam masa kcsulitan...."

Tiga orang yang tidak ikut perang adalatr kelompok mereka
jugq yaitu Ka'ab bin Malik {erasal dari bani SalamaF,
Murarah bin Rabi'ah {erasal dari bani Amr bin Auf-, dan
Hilal bin Umayyah 

-berasal 
dari bani Waqrf-.

Mereka yang tidak ikut bersama Rasulullatr SAW dalam
perang kurang lebih berjumlah delapan puluh orang. Ketika
Rasulullah SAW kembali ke Madinah, beliau membenarkan

ucapan sebagian merek4 dan mereka mengalori kesalahan

mereka. Tapi beliau mendustakan selebihnya. Mereka lalu
bersumpah bahwa mereka tidak ikut perang karena ada

udzur. Rasulullah SAW kemudian menerima mereka dan

kembali membai'at mereka, tapi urusan mereka diseralrkan
kepada Allah. Rasulullah SAW juga melarang orang-orang
berbicara kepada mereka yang tidak ikut perang. Ketika
mereka menyarnpaikan alasan mereka dan mengakui
kesalalran mereka, beliau bersabda, "Aku percaya apa yang
lralian ucapkan, malm berdiritah (tunggutah) sampai Allah
yang memutusl(an."

Ketika Allah menurunkan ayat --dalam Al eur'an yang

mengatakan- bahwa tobat ketiga orang tersebut diterima,

-uk1y* Xans lain Allah berfirman, fs;;L"1 j{Lj$y;,
'#\;"iE # WP ;$y;$il "Ketak meretra akan

bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabilo kamu
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lcembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari

merelra. Maka berpalinglah dari mereka." (Qs. At-Taubatr

[e]: es).

Sampai firman-Nya, @ <4rr\f( r-fl ,f *f-$"...tidak
ridha kcpada orang-orang yang fasik irz. " (Qs. At-Taubatr

[9]:96)

Ibnu Syihab berkata: Aku diceritakan oleh Abdurrahman bin

Abdullah bin Ka'ab bin Malik, bahwa Abdullah bin Ka'ab

bin Malik 
-salah 

satu anah Ka'ab yang menjadi penuntun

ayaturya ketika Ka'ab sudatr butr berkata: Aku mendengar

Ka'ab bin Malik menceritakan kisatrnya ketika absen dari

ekspedisi Rasulullah SAW ke Tabuk Aku tidak pemah absen

dari peperangan Rasulullah SAW kecuali pada perang Tabuk.

Aku memang tidak ikut perang Badar, tapi tidak ada seorang

pun yang dikecam gdra-gara tidak ikut perang tersebut.

Rasulullatr SAW melakukan peperangan tapi bukan ditujukan

untuk kaum Quraisy, sehingga dikumpulkanlah antara

mereka dengan musuh tanpa perjanjian. Aku juga berada

bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabatr ketika kami

berjanji setia untuk Islam. Aku lebih suka berada di sana

daripada di Badar, meski Badar lebih sering diingat orang

daripadanya (perjanj ian Aqabah 
-penj).

Ketika absen dari Rasulullah SAW saat perang Tabuk adalah

karena tak ada yang lebih k:uat dan lebih mampu daripada

diriku. Demi Allah, aku belum pemah mempersiapkan

sampai dua kendaraan selain untuk perang tersebut.

Rasulullah SAW berangkat ke sana dalam cuaca yang sangat

panas. Beliau melalui perjalanan panjang dan padang pasir
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yang tandus. Beliau juga harus menghadapi pasukan yang

sangat banyak. Beliau menjelaskan perkara mereka kali ini

agar mereka merasa betapa besar peperangan mereka.

Kaum muslim yang bersama Nabi SAW sangat banyak, tidak

bisa dikumpulkan oleh buku yang memuatnya 
-maksudnya

diwan syair-.

Ka'ab berkata lagi, "Setiap orang yang ingin pergi diam-

diam akan meftNa tidak ketahuan siapa pun selama tidak ada

wahyu (dari Allatr) yang menyingkapnya.'{%

Rasulullah SAW melakukan ekspedisi pada saat buatr-buatran

siap panen, dan aku cendenmg untuk itu (lebih memilih
panen daripada perang -per{). Rasulullah SAW dan kaum

muslim yang bersama beliau pun mempersiapkan diri. Aku
juga mulai mempersiapkan diri rmtuk berangkat bersama

mereka4es, tapi aku tidak menyelesaikan persiapanku. Aku
pergi pada sore harinya dan tidak mempersiapkan apa-apa.

Hal itu terus berlangsung hingga akhirnya aku tidak dapat

menyelesaikannya sampai pasukan (yang bersama Rasulullatr

SAW) berangkat. Aku berencana berangkat dan menyusul

mereka, namun aku tidak jadi melakukannya. Aku mulai

mencari-cari siapa saja teman yang tidak berangkat setelah

keberangkatan Nabi SAW, dan aku sedih karena tidak

Lantaran banyaknya jumlah prajurit dari kaum muslim pada saat itu.
Dalam riwayat Muslim -+ebagaimana diisyaratkan oleh Syailh Syakir-
terdapat tambahan, "Aku pulang dan tidak menyelesaikan peniapanku sedikit
pun. Aku juga berkata dalam hatiku, 'Kalau aku mau aku bisa
menyelesaikannya'. Hal itu terus-menerus berlangsung, dan aku sengaja
mengulur waktu, sampai akhirnya orang-orang sudah ingin berangkat, dan
Rasulullah SAW bersama kaum muslim yang ikut pun sudah berangkat."
(Muslim dalam pembahasan tentang tob at, 27 69).
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mendapatkan teman kecuali orang yang sudah terkenal

kemunafikannya, atau orang yang memang Allah
mengizinkannya unhrk tidak ilut perang lantaran termasuk

orang yang lemah.

Rasulullah SAW tidak menyebut namaku kecuali setelatr

berada di Tabuk. Ketika sedang duduk beliau berkata, "Apa

yang dilahtkan Ka'ab bin Malik?" Seseorang dari bani

Salarnah lalu berkata, "Ya Rasulullah, ia ditahan oleh

kesenangan dan kekagumannya pada keelokan yang

dimilikinya.'/e6 Rasulullah SAW pun terdiam. Ketika beliau

sedang dalam keadaan demikian, beliau melihat ada seorang

laki-laki berpakaian putih yang lenyap bayang-bayan grrya.4e7

Rasulullah SAW kemudian berkata, "Kamu rupanya Abu

Khaitsamatl.' Ternyata ia adalah Abu Khaitsamatr Al
Anshari, orang yang pernah bersedekatr dengan satu sfta'

- kurma, lalu dicela oleh orang munafik.

Ketika sampai berita kepadaku batrwa Rasulullah SAW telah

berangkat meninggalkan Tabuk, aku pun bertambah gusar.

Aku mulai ingin berbohong dan mengemukakan alasan yang

bisa membuatkan tidak dimarahi keesokan harinya. Aku lalu

berdiskusi dengan keluargaku yang bisa dimintai pendapat.

Ketika dikatakan bahwa Rasulullah SAW akan pulang dari

peperangannya, maka kebatilan pun lenyap dari diriku dan

Ini merupakan batrasa sindiran yang berarti ia takut meninggalkan kesenangan
pribadinya. Ada tambahan dalam riwayat Muslim, sebagaimana diisyaratkan
oleh Syaikh Syakir, yaitu setelah orang ini mengucapkan demikian, maka
berkatalah Mu'adz bin Jabal kepadanya, 'Buruk sekali perkataanmu! Demi
Allah, wahai Rasulullah, kami tidak tahu hal lain darinya (Ka'ab) selain
kebaikan."
Artinya dia bangkit dan bergerak, sehingga bukan fatamorgana. Penj.
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aku sadar batrwa aku tidak akan dapat mengelak dari beliau,

aku pun bertekad untuk jujur."

Rasulullah SAW tiba pada pagi hari. Biasanya, setiap kali
beliau baru datang dari sebuatr perjalanan, maka tempat yang

pertama kali beliau tuju adalah masjid untuk shalat dua

rakaat di sana. Setelatr itu beliau duduk untuk berbincang-

bincang dengan orang-orang. Melihat itu, mereka yang tidak

ikut berperang mendatangi beliau dan menyatakan alasan

mereka tidak ikut, serta bersumpatr di hadapan beliau. Jumlah

mereka lebih dari delapan puluh orang. Rasulullah SAW

menerima hal itu dari mereka serta kembali membai'at

mereka dari sisi lahiriahnya, sedangkan untuk yang batin
(apakah mereka jujur atau berdusta) diseratrkan kepada

Allah. Sampai giliranku untuk datang. Ketika aku memberi

salam, beliau tersenyum kecut seperti orang yang maratr,

kemudian berkata, "Kemarilahl" Aku berjalan sampai tepat

di depan beliau. Beliau berkata padaku, "Apa yang

menyebablran engkau tidak ihtt? Bukankah engkau telah

membeli kendaraanmu? " Aku berkata" "Wahai Rasulullah,

sungguh aku ini --demi Atlah- sudah tatru bila aku bicara

kepada engkau dengan kebohongan yang menyebabkan

engkau ridha kepadaku, maka aku khawatir Allah akan

membuatrnu menjadi maratr kepadaku. Tapi bila aku bicara
jujur engkau bisa tahu apa yang menjadi alasanku, maka aku

sungguh mohon ampunan dari Allah. Demi Allah, aku tidak

punya udzur apa-apa. Demi Allah, belum pernah aku berada

dalam kondisi terkuat dan termudah untuk berangkat

melebihi pada saat perang ini ketika aku tidak ikut bersama

engkau." Rasulullah SAW bersabda, "Orang ini jujur.
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Berdirilah, sampai Allah yang alan memutuskan

perkaramul" Aku pun berdiri.

Setelah itu, ada beberapa orang dari bani Salamatr yang

mengikutiku dan berkata kepadaku, "Demi Allah, kami tidak
tahu batrwa kau pernah berbuat dosa sebelum ini. Kau juga

tak sanggup mengemukakan alasan kepada Rasulullah SAW
sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain yang tidak ikut
berperang. Padahal, cukuplah bagi istighfar yang akan

dilakukan Rasulullah SAW unfilkmu." Demi Allah, mereka

terus menekanku sampai-sampai aku ingin kembali kepada

Rasulullah SAW dan berbohong pada diriku sendiri.

Aku lalu berkata kepada mereka" "Apakah ada orang lain
yang melakukan (seperti yang aktr lakukan) ini?" Mereka

menjawab, "Adq dua orang yang menemui beliau dan

mengatakan seperti yang kau katakan dan dikatakan kepada

,.. rnereko sebagaimana yang dikatakan kepadamu." Aku
berkata, "Siapa mereka berdua?" Mereka menjawab,

"Murarah bin Ar-Rabi Al Amiri dan Hilal bin Umayyah Al
Waqifi." Mereka menyebutkan dua nama yang shalih dan

telatr ikut dalam perang Badax sebagai teladan bagiku ketika

tidak ikut perang ini. Ketika rurma kedua orang ini
disebutkan, aku pun berlalu dengan mantap.

Rasulullatr SAW melarang kaum muslim unhrk berbicara

kepada kami bertiga di antara semua orang yang tidak ikut
berperang. Orang-orang pun menjautri karni, sampai-sampai

aku merasa bumi ini sudatr menolakku. Seakan ini bukan

tempat yang pernah aku kenal. Kami mengalami hal itu
selama lima puluh malam.
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Kedua temanku (Hild dan Murarah 
-Penj) 

memilih untuk
tetap tinggal di nrmah mereka sambil menangis. Sedangkan

aku adalatr yang paling kuat dan paling muda di antara

mereka. Aku tetap keluar me,nuju shalat dan berkeliling di
p6il, tapi tak ada seomng pun yang mau berbicara

kepadaku. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan memberi
salam kepada beliau di tempat dudtrknya seusai shalat. Aku
berkata dalam hati, "Apakah beliau menggerakkan bibirnya
untuk menjawab salamku?'Aku shalat bersama beliau dan

sesekali mencuri pandang k€pada beliau. Jika aku berada

dalam shalat, beliau melihatkq dan ketika aku selesai dari
shalatku dan melihat ke arah beliau, beliau malah berpaling

dariku.

Sampai pada saat aku merasa betapa acuhnya kaum muslim
pada diriku, aku pun memutuskan untuk berjalap-jalan,
hingga aku masuk ke kebrm dengan melompati pagarnya.

Kebun itu milik Abu Qatadah, yang masih sepupuku sendiri

dan ia merupakan orang yang paling aku cintai. Aku
memberi salam kepadanya, tapi ia tidak menjawab salarnku.

Aku berkata kepadany4 "Abu Qatadatr, aku minta kau

bersumpah atas nama Allalt apa kau pematr tatru bahwa aku
mencintai Allah dan Rasul-Nya?" Dia hanya diam. Aku
mengulangi pertanyaanku dan terus memintanya untuk
menjawab, tapi ia tetap diam. Aku terus mendesakny4

sampai akhimya ia berkata, 'Tlanya Allah dan Rasul-Nya
yang tatru." Kedua mataku pun mengalirkan airmata. Aku
berpaling dan kembali melompati pagar.
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Tatkala aku sedang berjalan di pasar Madinatr, tiba-tiba ada

dua orang petaniaes dari kalangan penduduk Syarn yang biasa

datang ke Madinatr untuk menjual makanan, berkata, "Siapa

yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik?" Orang-

orang pun menrurjtrk kepadaktr, dan ia mendatangiku. Dia

menyodorkan kepadaku surat dari Raja Ghassan, dan aku

kebetulan bisa membaca. Aku membacanya dan isinya

adalatr, 'Amma ba'd. Telah sampai informasi kepada kami

bahwa sahabat engkau (maksudnya Rasulullatr SAW 
-penj)

telatr mengacuhkanmu, dan Allah tidak memberikan tempat

yang sesuai dengan hakmu, maka bergabunglatr dengan

kami'."

Setelatr membaca itu, alcu berkata" "Ini juga merupakan

bencana." Aku lalu menyalakan tungku api dan membalcar

surat tersebut.

'- Ketika sudatr berlalu empat puluh malam dari lima puluh

malam tersebut, wahyu belum juga turun. Tapi tiba-tiba ada

utusan Rasulullah SAW datang kepadaku untuk

menyampaikan perintah, "Jauhi istrimu!" Aku balik bertanya,

"Apakah aku harus menceraikannya?" Dia menjawab,

"Tidak, cukup jauhi." Beliau juga mengutus utusan yang

menyampaikan pesan yang s.rma kepada kedua temanku

(Hilal dan Murarah 
-penj). 

Alu lalu berkata kepada istriku,

"Pergilah ke rumah orangtuamu, tinggallah di sana sampai

turun keputusan Allah dalam masalah ini."

Sementara itu, istri Hilal mendatangi Rasulullah SAW dan

berkata, "Wahai Rasulullah, Hilal adalah orangtua yang

aes Dalam riwayat Al Bultrari tertulis 'rt* r\\
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sudah tak kuat lagi dan tidak punya pembantu, maka
bolehkatr aku membantunya?" Beliau menjawab, ,,silakan,

tapi jangan sampai ia mendekatimu."

Ka'ab berkata, "Demi Allah, ia tidak bergerak kemana-mana,
dan demi Allah, ia senantiasa menangis sejak awal urusan ini
sampai sekarang (sebelum turun watryu 

-penj).. 
Seorang

anggota keluargaku lalu menyarankan agar aku juga minta
izin kepada Rasulullah sAw untuk dibantu oleh istrilar,
karena beliau sudatr memberi izin kepada istri Hilal untuk
membanhrrya. Lalu aktr katakan, "Akiu tidak akan meminta
izin kepada Rasulullah SAW. Aku tak bisa bayangkan apa
yang akan beliau ucapkan bila itu aku lakukan, karena aku
masih muda.'/$

Aku pun tetap seperti itu selama sepuluh malam. Sampai
akhirnya genaplatr lima pulutr malam untuk kami dari sejak
Rasulullah SAW mengeluarkan larangan bicara kepada kami.
Aku shalat Subuh pada pagr hari kelima puluh itu di atas atap
rumah kami. Ketika aktr duduk dalam kondisi demikian,
bumi luas terasa sempit, aku mendengar suara teriakan di atas

gunung Sal', "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah!,, Aku
pun langsung sujud dan aku sadar batrwa telah datang jalan
keluar.

Selanjutny4 Rasulullah SAW mengumumkan penerimaan

tobat dari Allah kepada kami setelatr shalat Shubuh. Orang-
orang pun datang rnemberi kabar gembira kepada karni.
Mereka juga pergi membawa kabar gembira ini kepada kedua

Maksudnya, aku masih muda" tidak perlu dibantu seperti Hilal yang sudah tua.
Demikian dijelaskan oleh An-Nawawi -1enj.
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temanku. Ada seseorang yang memacu kuda dengan kencang

menuju ke arahku, dan seseorang dari bani Aslam yang

berjalan tergesa-gesa ke arahku, suaranya lebih cepat

daripada kuda. Ketika ia mendatangiku dan memberi kabar

gembir4 aku pun melepas bajuku dan memberikannya

kepadanya lantaran ia telatr memberi kabar gembira

kepadaku. Demi Allah, aku tak lagi punya baju selain itu
pada saat itu, maka ahr meminjam dua baju lain rurtuk aku

pakai.

Aku kemudian berangkat menuju Rasulullatr SAW, dan

semua orang menyambutku dengan bergerombol-gerombol

sambil mengucapkan selamat karena tobatku telatr diterima.

Mereka berkata, "Ini adalah sambutan karena tobatnu telatr

diterima oleh Allatr." Ketika aku tiba di masjid, temyata

Rasulullatr SAW sedang duduk di masjid, di sekitar orang-

orang. Lalu bangkitlah Thalhah bin Ubaidullah berlari

menyarnbutku dan mengucapkan selamat. Demi Allah, tidak

ada seorang Muhajirin pun yang berdiri menyambutku

selainnya (itulatr yang membuat Ka'ab tak pemah lupa

kepada Thalhah). Ketika aku memberi salam kepada

Rasulullah SAW, beliau bersabda dengan wajah yang

bersinar lantaran gembira, "Aku memberimu kabar gembira

pada hari terbaik sejak kou ditahirkan ibumu. " Aku berkata,

"Ini dari engkau atau dari Allah SWT watrai Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Ini dari Allah!" Memang, biasanya

Rasulutlah SAW kalau sudah gembira, wajatrnya bersinar

laksana rembulan, dan kami bisa melihat itu pada beliau.
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Ketika aku sudah duduk di depan beliau, aktr bersabda

"Wahai Rasulullatr, sungguh sebagai bentuk tobatku aku

tidak akan menikmati hartaku dan akan aku jadikan sedekatr

untuk Allah serta Rasul-Nya." Rasulullah SAW lalu

bersabdq "simpanlah sebagian hartamu, karena itu lebih

baik bagimu!" (Ka'ab berkata) lalu aku mengambil bagianku

yang ada di I(haibar.

Aku berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allatl

menyelamatkanku semata-mata karena kejujuran, dan salatr

satu benhrk tobatku adalah, aku tidak akan pernatr bicara

kecuali jujur selama alor hidup."

Demi Allah, alctr belum pernah tahu ada salatr satu dari kaum

muslim yang diberi ujian oleh Allah mengenai berkata jujur

melebihi dfuiku sejak aku mengucapkan itu di hadapan

Rasulullah yang lebih baik ujiannya daripada aku Demi

Allah, aku belum pernatr sengaja berkata bohong sejak aku

ucapkan itu di hadapan Rasulullah SAW sampai saat ini, dan

aku harap Allah menjagaku untuk terus melalnrkannya

sampai berakhir masa hidupku."

Kemudian Allah SWT menurunkarr ayat, Jt'ii 4€ tA
b,ltli "s"sungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi,"

riip.i ayat, ;iL<;i 1511 :fi"Dan terhadap tiga orang

yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka," Sampai

ayat, <to#Ai t ilgt ';ifr WI "Bertahrtalah trcpada

Allah, dan hendaHah kamu bersama orang'orang yang

benar."

Ka'ab berkatq "Demi Allah, tidak ada lagi nikmat yang

diberikan Allah setelah Dia menunjukiku ke jalan Islarn
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melebihi kejujuranku kepada Rasulullah SAW. Aku tidak

berbohong kepada beliau (ika tidak) maka aku binas4

sebagaimana binasanya orang-orang yang mendustakan

beliau. Sesungguhnya Allah telatr berfirman kepada orang-

orang yang berdusta ketika turunnya wahyu dengan celaan

terburuk untuk seorang manusia, 6t l?A ifr,6$K
rery]i?r;#yflbfu'#Wrrii,li;5il'
6r*1 t3\L Vr,Ij, -@ 

"Ketak meretra atran

bersumpah kepadomu dengan nama Allah, apabila kamu

trembati kepada mtereka, supaya lcamu berpaling dari
merelra. Maka berpalinglah dari mereko; knrena

sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka

Jahanam; sebagai balasan atos apa yang telah mereka

kcrjalan. " (Qs.At-Taubatr [9]: 95)

sampai finnan-Ny q @ <*Ai r.fii ti eA{'ft\ 65
"Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang

fasik i/a. " (Qs. At-Taubatr [9]: 96)

Ka'ab berkata, "Kami bertiga absen (tidak ikut serta)

bersama orang-orang yang diterima tobatnya oleh Rasulullah

SAW ketika mereka bersumpah untuk itu. Beliau lalu
membai'at mereka dan memintakan ampunan untuk mereka.

Sedangkan perkara kami kami ditangguhkan oleh Rasulullah

SAW, sampai Allah yang memutuskannya. Oleh karena itu,

Allah berfirman, W Oji ,{11 $ir'Dan terhadap tiga

orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka'.

Maksudnya bukan ketidakikutsertaan kami dalam perang,

melainkan ketidakikutsertaan kami bertobat dan

diundurkannya perkara kami untuk bersumpatr di hadapan
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beliau dan meminta maaf kepada beliau, sehingga orang yang

meminta maaf terlebih dahulu diterima tobatnya."soo

17509. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits

menceritakan kepadaku dari Aqil, dari Ibnu Syihab, ia

berkata: Abdunatrman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik
mengabarkan kepadaku, batrwa Abdullah bin Ka'ab bin

Malik 
-yang 

merupakan salah satu putra Ka'ab yang

menuntunnya saat ia sudah buta- berkata: Aku mendengar

Ka'ab bin Malik menceritakan kisaturya ketika ia tidak ikut
perang bersama Rasulullah SAW saat perang Tabuk. Dia

menyebutkan riwayat yaog serupa.5ol

17510. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Az-Ztthi, dari Abdurahman bin'Ka'ab,
dari ayahnya, ia berkata" *Aku tidak pernatr ketinggalan

perang bersama Nabi SAW kecuali pada perang Badar, dan

memang Nabi SAW tidak mempemrasalahkan siapa pun

yang tidak ikut perang tersebut...." Kemudian ia
menyebutkan riwayat yang mirip dengan itu.502

l75ll. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Ibnu Syihab

Az-Ztthi, dari Abdunahman bin Abdullah bin Ka'ab bin

Malik Al Anshari dan As-Sulami, dari ayahny4 bahwa

'* Diriwayatkan oleh Al Bulfiari dalam shahihnya (4418), Muslim dalan At-
Taubah (53), Ahmad dalam musnadnya (31457, 387), Abdurazzak dalam
mushannaftya(9744), dan Ibnu Abu Syaibah dalam mushannafuya(l4l54l).

50r Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (3t459,460).5' Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (6t387,390).
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ayahnya (Vaitu) Abdutlah bin Ka'ab, yang merupakan

penuntun Ka'ab bin Malik tatkala sudah buta" berkata: Akir
mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya ketika
tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullatr SAW, dan

tentang kedua temannya, trr{ku tidak pema}r ketinggalan

perang bersama Nabi SAW kecuali pada perang Badar...." Ia
kemudian menyebutkan riwayat yang serupa dengan riwayat

tadi.503

ooo

<4)rA!ily;;ir$WvOJiqJr-
"Haior(mg.trcmgyarrgbefinf,rrbqtakwalahlccpadaNldh,

dmhmdalclahl<on'wbqsamaorctng.or(mgyangbenar."

(Qs. At.Taubah t9]: 119)

rakwil riman Anah: C ilfi-, ';rf W Wf. O_$i q$-

$)dAi lttot orang-orang yang beriman bertakwalah kepada

Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yong benar)

Abu Jatfar berkata: Allah menerangkan kepada orang-orang

beriman apa saja jalan kebatragiaan dan cara terhindar dari siksaan-

Nya yang pedih. Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman,

bertakwalah kepada Allah dan selalulatr merasa diawasi oleh-Nya,

dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua

larangan-Nya. Jadilah orang-orang yang disukai Allah di dunia,

niscaya di akhirat kamu akan bersama dengan orang-orang yang benar

503 Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabawiyyah (4/175-181).



TddrArt:nrurtrad

dalam ibadatrnya, yaitu di dalam surga. Mereka adalah orang-orang

yang serius imannya kepada Allah, yang menyesuaikan ucapan

dengan perbuatan dan tidak pernatr menjadi munafik.

Kalimat ayat ini bisa diartikan, jadilatr kalian bersama dengan

orang-orang yang benar imannya" sebagaimana. dalam firman Allah,
'v-iarr 

"$iG 
&'tr,';;1'"-51 i 4X' 3i:s\3 6i &i- ii

@ fu; qf;*t';rr;o'uf, ftrfr| "Dan barangsiapa yang

menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama'sama

dengan orang-orang yang dianugerahi nibnat oleh Allah, yaitu nabi-

nabi, para shiddiqin, orqng-orang yang mati syahid, dan orang-ororrg

shalih. Dan mereka inlah teman yang sebaik-baibtya." (Qs. An

Nisaa' [a]:56)

Kami katakan demikian karena orang munafik itu tidak ada

gunanya bagi orang mukmin dari segi apa pun bila mereka tidak

melalnrkan amalan seperti halnya orang-orang mukmin tersebtrt. Jika

mereka melalnrkan seperti orang mukmin, maka mereka termasuk

orang mukmin tersebut, dan jika termasuk bagran dari mukminin

maka hendaknya bertakwa kepada Allatl dan jadilah bersarta orang-

orang yang benar dalam iman mereka.

Unhrk memalrami apa yang kami sampaikan, para ahli tafsir

mengatakan bahwa makna ayat ini adalalL jadilah seperti Abu Bakar

dan Umar, atau seperti Nabi SAW dan para Muhajirin. Di antara

mereka yang mengatakan itu adalah:

17512. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'kub

menceritakan kepada kalni dari Zaid bin Aslam, dari Nafi,

tentang firman Allah, <4.#i t ilYt 61 W
"Bertalovalah kcpada Allah dan jadilah bersama orang-
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orang yang benar imannya," ia berkata, "Maksudnya

bersama Nabi SAW dan para sahabat beliau."5M

17513. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Habawaih

Abu Zatd menceritakan kepada kami, dari Ya'qub Al

Qummi, dari Zaid bin Aslam, dari Nafi, ia berkata,

"Dikatakan kepada tiga orang yang tidak ikut perang

tersebut, @ <$.+Ai t ilfit',ifr W WY. OJi Q;U
'Hai orang-orang yang beriman bertalcwalah kepada Allah,

dan hendaHah kamu bersama orang-orang yang benar'.

Yaitu Mutrammad SAW dan para satrabatnya."sos

17514. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak bin

Ismail menceritakan kepada kami dari Abdunahman Al
Muharibi, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman

Allah, <-*.+rA1 t ilYt "Dan jadilah bersama orang-

orang yang benar imannya," ia berkata, "Bersama Abu
' Bakar, Umar, dan para sahabat mereka."505

17515. ...ia berkata: Mtrhammad bin Yahya menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ishak bin Bisyr Al Kahili menceritakan

kepada kami, ia berkata: Khalf bin Khalifah menceritakan

kepada kami dari Abu Hasyim Ar-Rummani, dari Sa'id bin

Jubair, tentang firman Atlah, <&riAi C ilYt ';if Vl
"Bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611906),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3/514), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31125).

As-Suyuthi dalart Ad-Durr Al Mantsur (41316) dari Ibnu Al Mundzir dan Ibnu
Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim telatr menyebutkannya dengan sanad dan redaksi
yrng sama sebelum riwayat ini.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1906), Al Mawardi
dalam An-Nukat wo Al Uyun Qlala\, dan Ibnu Athiyyah dalan Al Muhorrar Al
Wajiz (3195).

504

505



Tfistultth:Ihabai

orang yang benar imannya," ia berkata, "Bersama Abu

Bakar dan Umar fuq.:r507

17516. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, Haiiaj menceritakan kepadaku

dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, e ilfit ';if W
<$.+:Tli"BertalcwalahkepadaAllahaaiiaamnbersama

orang-orang yang benar imannya," ia berkata, "Bersarta

kaum Muhajirin yang benar imannya.'5o8

Ibnu Mas'ud membacanya <)b:Ai e i$;(t "Jadilah

bersama orang-orang yang benar imannya," dan ia menafsirkannya

sebagai larangan dari Allah unhrk menjadi pembohong. Di antara

riwayat yang menyebutkan demikian adalah:

77517. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam Al

Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami dari Amr bin Murratr, ia berkata:

Aku mendengar Abu LJbaidah bin Abdullah bin Mas'ud

berkata: Ibnu Mas'ud berkata: Sesungguhnya kebohongan itu

tidak halal, baik dalam keadaan serius maupun bercanda'

Coba kalian baca firman Allah, '.if W Wf. O-fi W-
@ 4.yAie ilyt "Hai orans-orang vans beriman

bertakwalah lnprilo Allah, dan hendaHah kamu bersama

orang-orang yang benar. "

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (31125) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31514).

Al Mawardi dalan An-Nuktt wa Al llyn (3l4la) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim AbTaruil (3 I 125).
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Demikianlah qira'at yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud,

<$):Ai "Brrro*a orang-orang yang benar,- Ap

katian melihat ada keringanan dalam hal berbohong?s0e

17518. ...ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada karti dari

Syu'bah, dari Amr bin Murratl, ia berkata: Aku mendengar

Abu Ubaidah, dari Abdullalt dengan riwayat yang mirip

dengan sebelurnnya.

17519. ...ia berkata: Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari

Amr bin Murrah, ia berkata: Aku mendengar Abu Ubaidatt

menceritakan dari Abdullah, ia berkata, "Bohong tidak

dibenarkaru baik dalam keadaan serius maupun bercanda.

coba kalian baca ayag 'riilYt',if WWY. O-51W-
<i-r{Ai 'Hai orongironr yang beriman bertakwalah

lrepada Allah, dan hendakJah kamu bersama orang-orang

yang benar'. Ini juga ada dalam qira'at AMullah. Apakah

kalian mengira ada keringanan untuk berbohong?"5lo

17520. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepadakami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Abdullah, ia berkata, "Bohong tidak dibenarkan dalam

keadaan serius maupun bercanda." Kemudian ia membaca

firman Allah, i;t;(t'ifr W " B ert ah,v at ah trz p ada Al I ah, dan

hendaHah kamu," Selanjutnya aku tidak tahu apakah dia

menyebutkan ,J.l.!$Jt iy "termasuk orang-orang yang jujur"

Al Qnrthubi dalam tafsirnya (8D89), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhilh
(51522), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhanr Al Wajiz (3195).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1906).

e
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ataukah titl>3' f "bersama orang-orang yang jujur atau

benar imannya,,. Tapi, yang ada dalam catatanlru fu|fr ,{

<*.#Ttl"Bersarnaorang-orangyang jujur'"511

17521. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Al

A'masy, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar' dari Abdullah'

dengan riwayat yang sama seperti sebelurrrnya'

17522. ...ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari Al

A'masy, dari Amr bin Munah, dari Abu Ubaidatl' dari

Abdullah"denganriwayatyangsamasepertisebelumnya.

Abu Jarfar berkata: Penafsiran yang benar adalah yang dari

Nafi dan Adh-Dhatrtralq sebab tulisan yang ada dalam mushaf sepakat

menyebutkan <)*71i1{ l}f1 " O o" i adit ah b er s ama or (m g-or an g

yang benar imannya." Lrluh bacaan yang aku pilih' dan aku tidak

membolehkan bacaan selainnya. Talc\^,il yang dilalorkan Abdullah

dalam ayat ini adalatr tala ril yang benar, hanya saja bacaannya yang

berbeda.

ccc

e \ffi- 6 r$l t G.t; {' y$ ;:tl\LY
-rW- - l r1)ur-->Y' :J3G'#1"1;$;.{ifii);:: i;+ A* XSL6)f' :#3 e'e\t$;ti lfi J*
w; <,,u.J t ;f E *1 i5'131b.9l:-2- itfiE"i),#7i5t7'u'u:Etz'2

5rr Diriwayatkan oleh Ath,Thabrani dalam Al Kabir (9199, no. 8525) dan Haonad

dalaro Az-Zuhd (21 632).
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4,-1,=$J yfr )Y'u, 6j6S: 
"6Ufi 

lLr-

" T iilakJcrh sep atutrry a b agp p enhtduk Madir.ah ilmt or ang.

atdr.g Aroh badui yarrgbqdimn ili sekitar rnuel,a, dnak
tatrut nvrryertai Rastrlullah (brrperarrs) dfrrJ dnak patut
(pula) bagi mnelalebih mencintai iliri nneka dmipadn

mencintai iliri rastil. Ymrg de.mikian itu idlahkmeno
mrlrel<r-dnf,kditimpalcelwusan,l<epayahmdanlnwarcm

padn ialnn y',Jllah, dorJ dnak bula) menginiak nntu tetQat
yafi gmerrtanglr,,itl<fi ranarahor(mg.orongkufirrdilrJdnf,k
rnenimpalcanrc,su,otttbencanalnpodanutstthrnlelainl<nn

diarl*lcmrlahbosi rnrrr:el<a ilengan yang dernikion iar saat
mul shalih. Sesznggutvryo lJrlah ddak menyia.nyial<f,tt

pahalo or oug. or(mg y dng bqhnt baik."

(Qs. At,Taubah [9]: 120)

- TarrwilfirmanAllah:,-;riri|ATa{;fit,sl6qY
'US n+;-{ -71"61i; :J, :t'#'\,*;Si ;'tifr * i$g- S
$'r(LLii ij-W, <,;fi-$ r", 

-JE,t\/;J 
7i % {')

A,4,.{ ,;ifr at-Ac?ft.*.,4'SJy# )v ',b. <,JG_
$!#\ (Tidaklah ipatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-

orang Arab badui yang berdiam di sekitar meteka, tidak turut

menyertai Rasulullah [berperangJ dan tidak patut [pulal bagi

mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul

Itu karena mereha tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan

kelnparan pada jalan Allah, dan tidak [pulal menginiak suatu
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tempat yang membanghitkan amatah orang-orang kolir, dan tidah

menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainhan

dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal

shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-

orang yang berbuat baik)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang Madinah -
yaitu Madinah, (kota) Rasulullah SAW- tidak boleh absen dari

peperangan bersama Rasulullah SAW. Hal itu juga berlaku untuk

orang-orang Arab kampung yang ada di sekitarny4 yang absen pada

perang Tabuk bersama Rasulullah SAW, padahal mereka beriman

kepadanya. Mereka tidak boleh lebih mementingkan diri dan keluarga

mereka daripada berangkat dan berjihad bersama beliau pada perang

Tabuk.

Itu tidak pantas mereka lakukan karena mereka tidak

merasakan kehausan, kepayahan, dan kelaparan bersama Rasulullatt

SAW.

;fr ,W ,ti/;J {j "Do, tidak pulo kelaparan di ialan
Allah." Artinya, kelaparan ketika menegakkan agama Allah,

menolong agama ini, dan menghancurkan orang-orang kafir.

VL:;6;E'-{3 "Don tidak pula menginiak suatu tempat."

Yaitu bumi. Artioyu, tidak pernah menginjak bumi yang menyebabkan

kemarahan orang kafir.

fi i,Y b 6jqli "Dan tidak menimpakan sesuatu

bencana kepada musuh." Artiny4 setiap yang dikeluarkan untuk

memberikan bencana kepada musuh Allah dan musuh mereka, berupa

harta, jiwa, dan anak-anak, akan dibalas oleh Allah dan ditulis sebagai

amal shalih yang diridhai-Nya.
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OI#1 A 'e-i'- ! ';i{ 5! "sesungguhnya Allah triak
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik" Artinya,

Allah tidak akan meninggalkan orang yang berbuat baik dari kalangan

makhluknya yang telah berbuat baik, taat melaksanakan perintah-Nya,

dan meninggalkan larangan-Nya. Allah pasti akan memberinya patrala

dari semua amal shalihnya itu. Oleh karena itu" semua penduduk

Madinah dan orang-orang di sekitar Madinah akan diberi balasan dari

amal shalih yang mereka kerjakan.

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai hukum ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini muhkam dan hanya

berlaku untuk Rasulullah SAW secara khusus. Tidak seorang pun

boleh absen dalam perang kecuali ada udzur. Sedangkan unttrk para

pemimpin yang lain, maka kalau ada orang mukmin yang tidak ikut

berperang bersamanya maka itu boleh saja karena tidak ada keperluan

darurat kaum muslim kepadanya. Riwayat yang menjelaskan hal

demikian adalatr:

17523. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 6tLY
Wi{i/ ); *i$3- ;t r#ti'n A; A tu$,Ft

:y;I; & 'Gil"TidaHah sepatutnya bagi penduduk

Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di

sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang)

dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri
mereko daripada mencintai diri rasul." Ini hanya berlaku

untuk Rasulullah SAW, dan tak ada seorang pun yang boleh

absen.
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Disebutkan kepada kami batrwa Nabiyullah SAW bersabda,

"Sekiranya tidak memberatkan umatku, tentu aht tak mau

hanya berdiri di belakang pasukan yang sedang berperang di
jalan Allah. Tapi aku tak memiliki lceleluasaan sehingga bisa

berangkat bersama mereka, dan susah bagiht, atau aht tidok

sulra meninggalkan mereka s etelahht. "5 t2

17524. Ali bin Satrl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Al Auza'i, Abdullah bin Al Mubarak, Al Fazari,

As-Subai'i, Ibnu Jabir, dan Sa'id bin AMul Aziz, berkata

tentangayati;iii-6vririi;..1;a{-:$,fl6LL1
fil );t {o "TidoHoh sepatutnya bagi perduduk Madinoh

dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar

mereka, tidak twut menyertai Rasulullah (berperang)...-"

Ayat ini berlaku untuk generasi awal umat ini sa+pai ke

aktrirnya, termasuk mujatridin di jalan Allah.sr3

Pendapat lain mengatakan batrwa ayat ini turun ketika orang

Islam masih sedikit. Ketika umat Islam sudah semakin banyak, maka

hukumnya dihapus dan Allah membolehkan adanya orang yang tidak

[kut berperang bagr yang mau. Allah berfirman, $hgl 6ru"
Ue libA-"TidaHah pantas orang-orang mulonin itu berangkat

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31127), Ibnu Athiyyatr dalam Al
Muharrar Al Wajiz Ql95), hadits yang mufu', Ahmad dalam musnadnya

QD45), dengan redaksi, "Sekiranya tidak memberatkan umatht, tentu aht lebih
suka ihtt dalam perang.... " Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab l,
Imarah (106), Al Baghawi dalan Syarh As-Sunnah (10/350), dan Malik dalaut
Al Mmtaththa'(465).
Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim (6/1909) dan Al Baghawi dalan Ma'alim
At-Taruil (31127\.

512

513



SurahAtfiafuh

semuanya (kc medan perang).... " (Qs. At-Taubah [9]: 122). Berikut

riwayat yang menjelaskan hal itu:

17525. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kalni, ia berkata: Ibnu Zaid berkatq

tentang fi rman lttrah,. v(ili'iA; {t ygfit,fl6t1Y
5l ); &i;ifr,-6 "TidaHah sepatutnya bagi penduduk

Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di
sekitar mereka, tidak Lurut menyertoi Rasulullah

(berperang). " Sarrpai ayat, 
-'iit4 

liiA-6j,;tJ1 6ft')
W # it; if n 

"i, 
{$ "Tidak sepatunrya bagi

mubninin itu pergr semuanya (kc medan perang). mengapa

tidak pergi dtri tiaptiap golongan di antara mereka

beberopa orang," sampai akhir ayat.sla

Menurutku, maksud ayat ini adalatl, mereka yang disebutkan

dalarn finnan-Nya, tLt'A-VfAi Aii'{ifi,,ft "Dan dotang

(lnpoda Nabi) orang-or(mg yang mengemukakon udzur, yaitu orang-

orang Arab badui agor diberi izin bast mereka (untuk tidak

berjihad)...." (Qs. At-Taubatr [9]: 90). Kemudian Allah mengatakan

bahwatidaklah pantas bagi penduduk Madinah serta orang-orang yang

berada di sekitarnya dari kalangan Arab badui yang berpangku tangan

dari jihad untuk tidak ikut berperang dan lebih mementingkan diri

mereka dibanding diri Rasulullah SAW. Itu karena, Rasulullah SAW

biasanya menugaskan orang-orang yang sanggup berperang untuk ikut

bersama beliau, kecuali mereka yang diizinkan untuk tetap tinggal

atau diperintahkan menggantikan beliau selama beliau tidak ada.

Maka" tidak ada peluang bagr yang sanggup berperang untuk

5r4 Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (611907),Ibnu Athilyatr
dalanAl Muhoro Al Wajiz (3195), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil
(3tr27).



menghindar dari peperangan bersama beliau. Allah

fdlirrAt/r.:I\aM

menampakkao

kemunafikan orang yang sengaja tidak ikut perang tersebut atau

menerima alasan udzur dari mereka yang benar-benar punya udzur,

serta menerima tobat bagr yang absen lantaran keteledorannya tanpa

ada fhktor keraguan akan perintah AUah tapi hanya kesalatran biasa

karena melakukan perbuatan tersebut.

Adapun absen perang dalam kondisi yang memang tidak

dibututrkan tenaganya, tidaklah dipermasalahkan, karena Rasulullalt

SAW sendiri tidak membencinya. Hukum seperti ini tetap berlaku

bagi kaum muslim saat ini bersama para pemimpin mereka. Tidaklalt

wajib bagi setiap individu untuk berjihad bersama Imart, kecuali sang

Imam memerlukan keberangkatan semuanya. Kalau memang

diperlukan oleh Islarn, maka wajiblah bagi setiap individu muslim

untuk taat kepada sang Imam tersebut.

Dengan demikian, tak ada nasiHr daln mansu&& antana-kedua

ayat ini, karena tak ada yang saling membatalkan hukum ayat lain

secara keseluruhan. Lagipula, tidak ada informasi valid bahwa salatr

satunya menghapus hukum ayat lainnya.

Kami sudah terangkan makna t utu 'e:o:r$l, yaitu kelaparan. Ini
berdasarkan penguat dari keterangan lain,slt d* kami juga sudatr

menyebutkan beberapa riwayat yang mendukung hal itu di tempat

lain, sehingga tak perlu diulang lagi di sini.

Lata^i#' *"*p al<an mashdar darilafazh,;1U--gtU aan ,:{
lu:.tt. Itu diungkapkan jika Anda mengambil sendiri dengan tangan

Anda Ini bukan berasal dari lafazh il,6tt*"n"'J]ur,t berasal dari

"' Lihat taftir surah Al Maa'idah ayat 3.
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latazhjrpr yang bunyi kata kerjanya adalah i'r):i i, ilii yang artinya

pemberian.

Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan batrwa an-nail
merupakan masMar dari latain * e: atau \ti 'C:;- 'di"
memberikan kepadaku suatu pemberian". Seolah-olatr pada lafazh JlSt
hurufya'itu aslinya adalah huruf warry yang diubatr menjadi hunrfya'
karena lebih mudah diucapkan daripada menggunakan hunrf waw.

Tapi itu bukanlah ucapan orang Arab, sebab biasanya mereka selalu

menyebutkan huruf wara bila kata aslinya memang ada hunrf waw-nya
yang berbaris sukun, sedangkan sebelumnya berbaris fathah, seperti

latazin idr,'r[ilt,'rryr. Sekiranya bisa disebutkan sebagaimana kata

sebagian ahli tadi, maka tentu boleh diucapkan jlilr r"bugai ganti

tata1r-iFt.

occ

*yg)3<,;5fr-iJ4'*1;f i6"'^ii\6ji;Si
@ 5f- rlu+Y';,A {i,i ;#;A. iI e

"Ddn merel<a tiadf, menafl<ahlioln suaht nflftah yanglcecil
darJ tidok (pula) yarrgbesar dnrl tidnk melintasi suaht

lemboh, melainlcmt ditulisl<anbagi merel<f, (amal shalih

Pula) kmena AJ;lah dl<sn membenbalasanlnpada merelq
ydnglebihboik dmi apa yang tplah merelahcidl<nn."

(Qs. ArTaubah l9lz LZL)
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Takwit liman Nlah: .{j tirL{5'-,a{'t,{i <}S-1;'tjr';-$tu u,'iA,;i;t )#_d- { 4 { t U "-,; Afi] @r;
mereka tiada menaJkahhan suatu nalkah yang kecil dan tidak
lpuloJ yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan
ditulishan bagi mereka [amat sharih puk] harena Attah akan
memberi balasan kepada mereha yang rebih baik dari apa yang
telah mcreka kerjahon)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Itu karena setiap
kelaparan yang mereka rasakan serta kesusahan lain yang disebutkan
dalam ayat tersebu! juga setiap perbuatan mereka yaog menimpakan
kesusahan kepada m,suh dan menafl<alrkan harta mereka, baik dalarn
jumlah yang sedikit maupun banyak, di jalan Allah, atau kegiatan
mereka melintasi lembatr bersama Rasulullah sAw demi berperang,
akan ditulis oleh Allah sebagai patrala amal baik mereka. patrala yang
akan mereka dapatkan adalah sebaik-baik balasan dari apa yang telatr
mereka lalarkan walaupun mereka hanya berdiam diri di rumatr
mereka masing-masing. "
17526- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang firman Allah, Aj,S_1;'zp {: t-'l*} 'afr "Dan merelca tiada *r""ilfi*,
suatu naflrah yang kecil dan tidak (pula) yang besar.... ,, Dia
berkat4 "Setiap kali seseorangjauh dari saudaranya lantaran
berperang di jalan Allah, maka ia akan semakin dekat dengan
41115.r:sl6

oot

516 Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (6fig06).
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'oU;516(v't

"dYArlx:i,li4ir-4i3.1riT<-7-W

"Tidak sepohfinyabagi rrnrlcminin if;.t, pugi sernnnya (lce

medmt Perurrg).Mmgapotidak Pergr dmi aap.tiap
golorrgan di ontaro nrsekabebuapa otang urfiik

nem.puilalam pengetalunn muelca tentmg agama dan

mfnrknrrzrteripe,ringatmtlcepadal<alunrmyaapabilamerel,a
tclah l,artofi kepadan'ya, *bayo nrsela iat ilapat nerfaga

ilirinyo.' (Qs. At Taubah l9lz L22l

Talrwit fimen Allah:';S ile,trf+li*-iU:t:Jl 6W3
fr ;Fyrjtttit4:j,ti4 jy-$ialrilt-l-"3;p#y19:n
<ritr- €idah sepatufrrya bagi mukrtnin itu pergi iemuanya [ke
medan perangJ. Mengapa tidah pergi dari tiaptiap golongan di

antara mereka beberapa orang untuh memperdalam pengetahuan

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada

kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka

itu dapat menjaga dirinya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Orang-orang

mukmin tidak sehartrsnya berangkat semua."

Kami telatr menerangkan matma lafazh ii&r berdasarkan

pendapat para ahli tafsr, sehingga tak perlu diulang di sini.

<,i.r7.;{ix



Tofr,tuAl/l.:Il:rrturi

Mereka juga berbeda pendapat mengenai makna ayat ini, serta
siapa saja orang-orang yang Atlah sarankan untuk tidak berangkat
semrur tersebut?

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang
Arab kampung yang diutus Rasulullatr sAw untuk mengajar orang-
orang tentang Islam.

Ketika turun aya\ "TidaHah sepatutuya bagi penduduk
Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar
mereka, tidak nrut menyertai Rasulullah (berperang)," mereka prur
meninggalkan pelosok perkampungan dan mendatangi Nabi sAW
karena takut tennasuk orang yang tidak ikut berperang bersama
beliaq sebagaimana dalanr ayat ini. Allah lalu menurunkan ayat
tersebut dan tidak menginginkan kepergran mereka dari
perkampungan menuju Madinah. Di antara mereka yang berpendapat
demikian adalah:

17527. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada l€mi $ari Ibnu Abu Najih, dari
Muj atrid, tentang ay x,'r1;{ $lilUti.y'l.irh4l O(yi
Ll;)L # itf rf n;'rrao* sepatutnya bagi mutoninin itu

perg, semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi
dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa
orang.... " Dia berkomentar, "Mereka yang dimaksud adalatr

sekelompok satrabat Muhammad SAW yang keluar
meninggalkan kampung. Mereka memberi manfaat kepada
orang banyak dan menunjukkan mereka jalan kebenaran.
Orang-orang itu berkate 'Kami tidak melihat kalian
melainkan sengaja meninggalkan para sahabat kalian
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(Rasulullah sAw dan para satrabat 
-peni) 

lalu mendatangi
kami di sini'. Mereka merasa tidak enak dengan cemoohan
itu, sehingga mereka semua meninggalkan perkampungan

dan mendatangr Nabi SAW. Allah lalu berfirm^, e'fi$
'LL;)i" # iti $ 'M"rgopo tidak pergi dari tiap-tiap

golongan di antara mereka beberapa orang...,. Artinya
mencari kebaikan q)i O 1;i1i'i-,(Jntuk memperdalam
pengetahuan mereka tentang agama', dan mengajarkannya
kepada manusia, serta mengajarkan apa yang diturwrkan
Allah setelah mereka. ;i:j Vflj ,(Jntuk memberi
peringatan kcpada kaumnya'. Makzudnya adalah manusia
secara keselurutran. #yY$ lil,Apabita mereko telah
ke mb al i kc padany a' ."1 

r{

17528. Al Mutsanna menceritakan kepada karri, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada ka*i, ia berkata:, Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, sarna dengan riwayat tadi, hanya saja ada tambahan
dalam riwayat ini: Allah berfimran, &ir;rfa*J$
W "Mengapa tidak pergi dmi tiap-tiap golongan di
antara mereka beberapa orang...." Maksudnya, supaya

sebagian berperang dan sebagian tetap di tempat untuk
melakukan kebaikan. 5 I t

17529. -..ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdullah menceritakan kepada kami dari waraqa" dari Ibnu
Abu Najih, dari Mujatrid, serupa dengan riwayat dari Abu
Hudzaifatr.

]i] uu;ania dahm taftirnya @at.377-378)."" Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1910, l9l l).
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17530. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mirip dengan hadits

Al Mutsanna dari Abu Hudzaifhh, hanya saja di sana ada

lafazh, "Kanni tidak melihat kalian melainkan telah

meninggalkan para sahabat kalian."

Dia berkata, *Ayat, l;W- Ihntuk memperdalam

pengetahuan mereka', maksudnya memperdengarkan

(mengajarkan) apa yang ada di antara manusia."5le

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, orang-omng

mukmin hendaknya tidak berangkat semua untuk memerangi musuh

mereka dan meninggalkan Nabi SAW sendirian. Sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berilut ini:

17531. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kalni, ip berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentangf irmanAllalL'/'{ii'fr ;'4liiA-Sh3:J16W',
'23;)1" & iti,fu"Tidan sepatutnya bagi muhninin itu

pergi semuarqla (kc medan perang)- Mengapa tidak pergi

dari tiap-tiop golongan di antara mereka beberapa

orang.... " Dia berkat4 "Maksudnya untuk berangkat

semuanya. Mengapa tidak ada sekelompok orang dari tiap

lingkungan dan suku yang tidak pergi berperang guna

memperdalam ilmu agama bersama Nabi SAW? Tujuannya

adalah memberi (ilmu agema) kepada orang-orang yang

berangkat rtq agar mereka mendapat pelajaran."520

As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsw (41324)-

Lihat makna senada yang disebutlon oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
M*ttsur (41422).

519

520
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17532. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan keqada kami dari Ali, daxi Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, z;tU liiA.'bh$l 5( V', "Tidak

sepatutnya bagi mubninin itu pergt semuanya (ke medan

perang). " Artinya, tidak sepatutnya kaum mukmin berangkat

semuanya ke medan perang dan meninggalkan Rasulullah

SAw sendirian. W & iti,f n'rLJii "Mengapa

tidak pergt dari tiaptiap golongan di antara mereka

beberapa orang...." Yaifir beberapa orang yang tergabung

dalam sebuatr pasukan. Jika pasukan yang berangkat

berperang sudah kembali ke tempat mereka masing-masing,

maka kelompok yang tidak ikut berperang ini dapat

memberikan pelajaran berupa ayat-ayat Al Qur'an yang tunxr

kepada mereka. Mereka bisa berkata, *Allah telah

menurunkan kepada Nabi kalian Al Qur'an ketika kalian

sedang berperang, dan kami sudah mempelajarinya." Dengan

demikian, pasukan yang baru pulang dari perang tadi bisa

belajar kepada pasukan yang tidak ikut perang sebelumnya.

Itutah maksud firman Allah, 
'.,.li A\-i?if i-",ngar mereka

memperdalam ibnu agama." Yaitrt belajar ayat-ayat yarg

diturunkan Allah kepada Nabi-Nya, dan mengajarkannya

kepada pasukan yang baru kembati dari medan perang.s'l

17533. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

[<epada kami dari Qatada]r, tentang firman Allah, {(Y'u
ualiy4-'bfi3:ll "Tidak sepatutnya bagi mubninin itu

52t Ibnu Abu Hatim dal"m tafsimya (611909,1910, 1912), dalam tiga buah atsar
yang berbeda detgansanad yang sama.
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pergt semuanya (ke medan perang)." Sampai ayat, ilA
<ri.{ "Suprya mereka itu dapat menjaga dirinya." Dia

berkata, "Ini berlaku bila Nabi Atlah SAW mengirim bala

tentara ke sebuah operasi, mereka diperintalrkan trntuk tidak

meninggalkan Nabi mereka sendirian. Hendaklatr ada

sekelompok orang yang tetap tinggal bersama Nabi SAW

untuk memperdalam ilmu agama, setelatr itu berangkat untuk

mendakwahkan kaumnya serta mengingatkan mereka tentang

apa yang diajarkan Allah, yang tidak mereka dengar."sn

17534. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firnan Allah, {t#Al 6(Y't
'i;tU libA. "Tidak sepatuffiya bagi mubninin itu pergt

sernuanys (kc medan perang)." sampai akhir ayat. Dia

berkata, "Nabi Allah SAW, jika berangkat sendiri berperang,

maka tidak halal bagi setiap muslim untuk absen bersama

beliau kecuali yang memiLik'r udzur. Tapi jika beliau tidak

ikut berangkat dan hanya membenttrk pasukan khusus, maka

tidak halal bagi siapa pun untrk berangkat kecuali atas izin

beliau. Bila ada yang berangkat lalu ayat Al Qur'an

diturunkan, maka Rasulullatr SAW mengajarkannya kepada

orang yang tidak il:ut berangkat. Jika pasukan yang bertugas

ini sudah kembali, maka yang tidak ikut belajar bersama

Rasulullah SAW akan memberitahu mereka akan ayat yang

turun, dan membacakannya kepada mereka, serta memberi

pengetahuan tentang hukum agarna.

tu Abdrxrazzakmenyebutkan riwayat serupa dalam tafsirnya QllTl).
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Itulah manifestasi dari firman Allah, lihA.6rtAl<r(Vi
/'tt:lJe 'Dan tidaklah sepatuwa orang-orang mubnin itu

berangkat secaro keseluruhan'. Artinya, jika Rasulullah

SAW sendiri tidak ikut berangkat. fr y;i{n'j{*
i3;)1"'Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan dori

merelca beberopa orang...'. Maksudnya, tidak sepantasnya

bagi kaum muslim untuk berangkat secara keselurtrhan,

sedangkan Nabi Allah tidak ikut bersama pasukan. Bila Nabi

Allah tidak berangkat, maka hanya beberapa pasukan yang

dituqiuk untuk berangkag sementara yang lain duduk

bersama beliau."5a

Pendapat lain mengatakan batrwa makna ayat ini adalah,

mereka yang berangkat itu tidak semuanya beriman. Andai mereka

beriman, maka mereka tenhr tidak berangkat keselunrhan. Mereka

adalah munafik. Kalau mereka beriman dengan benar, maka akan

berangkat sebagran, dan sebagian lagt akan memperdalam ilmu agama

untuk memberi peringatan kepada kaum mereka ketika mereka pulang

nanti. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalatr:

17535. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatl

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan lepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, '*;tulirA-'biri\ 6A1i "Dan tidaHah

sepatutnya orang-orang mulonin itu berangkat secara

keseluruhan," ia berkata, "Ini bukan dalam hal jihad,

melainkan ketika Rasulullatl SAW mendoakan kecelakaan

atas bani Mudhar supaya mendapat paceklik, sehingga negeri

mereka pun gersang. Salah satu klan dari mereka datang

58 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7/3 l8).
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semuanya ke Madinah dengan susah payah. Mereka

menampakkan keislaman merek4 padahal mereka

berbohong. Mereka membuat sempit gerak para sahabat

Rasulullah SAW dan menyusabkan mereka. Akhirnya Allah
menurunkan watryu yang menginformasikan kepada

Rasulullatr SAW bahwa mereka bukan orang-orang yang

beriman. Rasulullatr SAW pun mengembalikan mereka

kepada keluarga mereka dan mengingatkan kaum mereka

untuk tidak melalnrkan hal serupa. Itulah yang disebutkan

daramnmranAnah,<lia4;{1x6$fistit;!i:jligj
'Untuk memberi peringatan lcepado kaumnya apabila mereka

telah kcmbali kcpadanya, supaya mereka itu dapat menjaga

dirinya'. "524

Terdapat riwayat ketiga yang bersumber dari Ibnu Abbas RA,
yaitu:

17536. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnyA dari Ibnu Abbas, tentang firman

Alrah,'i!41iaA.5j-,r3515(Ys"Trdoksepatutuyabagi
mulsninin itu pergi semuanya (kc medan perang). " Sampai

firman-Ny4 <riaiL- ilA "suprya mereka itu dapat

menjaga dirinya. " Dia berkata, "Dulu pernatr setiap suku dari

kalangan Arab berangkat menemui Nabi SAW dan

menanyakan apa saja masalatr agama yang ingin mereka

ketatrui kepada beliau. Mereka biasa berkata kepada Nabi

SAW, 'Apa yang Anda perintatrkan untuk kami lakukan?

'' lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1913).
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Sampaikanlah kepada kami supaya kami menyampaikannya

kepada keluarga kami jika kami kembali kepada mereka
nanti'. Rasulullah SAW lalu menyampaikan kepada mereka
unttrk taat kepada Allatl dan Rasul-Ny4 serta memerintahkan
mereka untuk menyampaikan kepada keluarga mereka
perihal kewajiban shalat dan zakat.

Jika mereka sudah datang kepada kaum mereka maka mereka
bersenr, 'Siapa yang memeluk Islam maka ia bagian dari
kami.' Mereka memberi pelajaran kepada kaum mereka,
sarnpai-sampai seseorang akan mengenali ayatr dan ibunya.

Rasulullah SAW biasanya menyampaikan kepada mereka
dan memberi pelajaran kepada kaum mereka. Ketika mereka
sudah kembali kepada kaum merekq mereka pun
mengajaknya untuk masuk Islam dan mengingatkan batraya

neraka serta menyampaikan kabar gembira tentang surga.,,525
1,.

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai
pendustaan terhadap orang-orang munafik yang menipu orang-orang
Arab badui, bahwa mereka termasuk orang-orang yang diizinkan oleh
Rasulullah sAw untuk tidak ikut perang. Mereka yang menyebutkan

hal itu adalah:

17537. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an bin Uyainatr
menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari
Ikrimalu dia berkata, "Kerika ayat ini turun, t- $IlStLY'r:.%:Mfrw?#fr-qfl

'' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/19l l).
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j3G'u 6J6_$ 
"6Ui 

#_W;1 6fii$ ;,i J45
'G51 A'#_1 -;ifr (,t e tG +,4 ig J L Sl
@ 'Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan

orang-orang Arab badui yang berdiom di sekitar mereka,

tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut

(pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada

mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah lmrena merelm

tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kclaparan pada
jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang

membangkitkan amarah orang-orang kalir, dan tidak
menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan

dituliskanlah bagi mer'elca dengan yang demikian itu suatu

amal shalih. Sesungguhrrya Allah tidak menyia-nyiakan

pahala orang-orang yang berbuat baik'. (Qs. At-Taubah [9]:
120). Orang-orang munafik berkata,'Celakalah orang-orang

yang tidak ikut berperang'. Lalu twunlah ayat, 6(V'u
i;tUliiA-|UJ$'DantidaHahsepatutnyaorang-orang
mukrnin itu berangkat secara keseluruhan '. Sampai firman-

Nya, <-ti{ ili 'supaya mereko itu dapat menjaga

dirinya'.

rry\.r!)?,ayat, li 6 t1 +;'u 6i e <-,Ff|'uiii
i.;+-,l: fei+ 'Dan orang-orang yang membantah (agama)

Allah sesudah agoma itu diterima maka bantahan mereka itu

s i a- s i a s aj a. ..'. " (Qs. Asy- Syuur aaa l42l: I 6)t'u

17538. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Az-

Zubair menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia

526 Ibnu Al Jauzi dalarn Zad At Masir (31516,517).
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berkata: Sulaiman Al Ahwal menceritakan kepada kami dari

Ikrimatr, ia berkata: Aku (Sulaiman) mendengar ia (Ilaimah)

berkata, "Ketika ayat,lS(:I:s Hr;liJ; $ynu
kamu tidak berongkat untuk berperang, niscaya Allah
menyiksa kamu dengan siksa yang pedih'. (Qs. At-Taubatr

[9]:39)

:^ga ay at, ififr,- i vrili U A; f, y-$t $l 6rLY
fil );3 i, 'ndaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah

dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar

mereka, tidak turut menyertai Rasululloh (berperang)...'.

sampai aya\ 'a;)51 A'n;*t ';fr 5L 'sesungguhnya

Allah tidok menyia-nyiakan pahala orang-orang yang

berbuat baik'.

Berkatalatr sebagian orang munafik, 'Celakalah orang yang

- tidak ikut berperang'. Lalu turunlah ayat" irhiJl6(V't
'ift+ lihA- 'Dan tidaHah sepatutnya orang-orang

mubnin itu berangkat secara kcseluruhan'. Sampai firman-

Nya, <riai ili 'suprya merelw rtu dapat menjaga

dirinya'.

rnrun ru!1-1rat, A 6 li +;'u ;tt O <r$6ju5$tzZrt;'# 
'Dan orang-orang yang membantah (agama)

Allah sesudah agama itu diterima maka bantahan mereka itu

sia-sia saja...'. " (Qs.Asy-syuuraa l42l: I6)s27

As-Suytrthi dalam Ad-Darr Al Mantsur (41323) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(7t3te).
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Para ahli juga berbeda pendapat mengenai siapa yang terkena

larangan unfuk berangkat secara keselunrhan bergabung bersama

pasukan dan meninggdkan Nabi SAW sendirian?

Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kelompok

yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW.

Mereka berkata, *Makna kalimat dalam ayat ini adalah,

mengapa tidak berangkat sebagian orang dari masing-masing

kelompok untuk pergi berjihad, dgn yang lain (yang tidak berangkat)

bisa memperdalarn itnu agama jika yang berangkat ini sudah kembali

ke masyarakat mereka masing-masing?"

Itu merupakan pendapat Qatadatr, dan kami sudah

menyebutkan riwayat darinya dari jalur Sa'id bin Abu Arubah.

Riwayat yang menjelaskan hal itu adalah:

17539. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, g!1$n*y$
a3;Sl" il|"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan

dari mereka beberapa orang.... " ia berkata, "Artinya, ?gfr
mereka memperdalam ilmu agama dengan duduk belajar

bersama Rasulullah SAW."

6$tfiA $;#:i'liA; "Dan agar mereka memberi

peringatan kepada kaumnya bila kembali kepada merelca."

Artinya, agar mereka bisa memberi peringatan kepada orang-

orang yang berangkat ke medan perang bila nanti sudah

kembali ke tempat masing-masiog.t"

'2E Abdurrazzak dalam tafsirnya (21 17 l).
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17540. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasan dan Qatadah, tentang ayat, Y')

UtUli4-6hJ:J16("DontidaHahsepatutnyaorans-
orang mulonin itu berangkat secara keseluruhan," mereka

berkata, "secara keseluruhan dengan meninggalkan Nabi

SAW (sendirian)."52e

Pendapat lain mengatakan bahwa makna kalimat ini adalah,

yang memperdalarn ilmu agama itu adalah kelompok yang berangfut

berperang, bukan yang tidak ilut perang. Di antara mereka yang

berpendapat demikian adalah:

17541. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang ayat, $lifu*{*
_ ql,-! AViiIil.W ilii"Mengapa tidak peigi dwi tiap-
' tiap golongan dari mereko beberapa orang untuk

rnemperdalam ilmu agama," ia berkat4 "Agar mereka yang

berangkat memperdalam ilmu agama, dan apa-apa yang bisa

menjadi fbktor kemenangan menghadapi kaum musyrikin

berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah SWT serta

memperingatkan kaum mereka bila telatr kembali.'s3o

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalatr yang

mengatakan batrwa tafsirannya yaitu, tidaklah sepatutnya orang-orang

mukmin berangkat semumya dan meninggalkan Rasulullatr SAW

sendirian. Dalam ayat ini Allah melarang orang mukmin untuk keluar

t, Ibid
530 Abdurrazzak dalam tafsirnya QllTl) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya

(6net2).
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secara keseluruhan gtura berperang atau mengerjakan urusan mereka

lalu meninggalkan Rasulullatr SAW sendirian.

Yang seharusnya mereka lakukan adalah mengirim
sekelompok orang dari setiap strku untuk ikut dalam pasukan perang

yang dibentuk oleh Rasulullah SAW.

Katalfl$, artinya orang dari jumlah satu sampai tak terhingga,

sebagaimanu d.-* Allah, "Mengapa tidak berangkat satu kelompok
dari setiap bagian...." Artinya, mengapa tidak ada beberapa orang dari
mereka yang berangkat. Ini merupakan salah satu riwayat dari Ibnu
Abbas dan merupakan pendapat Adh-Dhahhak serta Qatadah.

Alasan karni memilih pendapat ini adalah karena Allah
menyebutkan ayat ini sebagai larangan bagi mereka yang berada di
sekitar Madinah unttrk absen dari mengikuti peperangan yang diikuti
langswrg oleh Rasulutlah SAW. Larangan ini juga berlaku bagi orang-

orang Arab kampung yang ada di sekitar Madinah. Mereka tidak
boleh absen kecuali ada udzur.Itu berlaku ketika ayat ini turun, t:

6t ;fi n iiffi- 6 rriii A A; 6 -*;A 6l 
^L,, 

ridaHah
sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui
yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah
p_erperang).... " Kemudian Allatr menurunkan uyut,'ohi\ 5ft',
'a;e lilA- "TidaHah sepatutnya orang-orang mubnin itu
beranglrat semuanya."

Dengan demikian, ayat yang sebelum ini mewajibkan setiap

orang untuk berangkat bersama Rasulullah SAW dalam sebuatr

peperangan yang beliau ikuti. Lalu ketika Rasulullah SAW tidak
berangkat, tidak ada yang boleh berangkat kecuali atas penunjuk&an

dari beliau, karena beliaulah yang menunjuk siapa yang berangkat dan

siapa yang tetap bersama beliau.
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Tentang penafsiran makna firman Allah, q,.li A l;i311:i-
"dyVe; $ ;!i:i li$; "...untuk memperdatam pengetahuan

merelra tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada

lraumnya apabila mereka telah kembali kcpadanya." Pendapat yang

paling utama adalatr yang menyatakan bahwa maknanya yaitu,

hendaklah kelompok yang berangkat berperang itu mempelajari hal-

hal yang berkenaan dengan pembelaan terhadap agama Allah dan

yang harus diketatrui oleh setiap orang yang hendak membela agama

ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, mereka harus mengalahkan

orang-orang kafir. Lalu setelah pulang dari perang, mereka memberi

peringatan kepada kaumnya agar jangan melakukan hal-hal yang bisa

mendatangkan adzab Allah, sebagaimana menimpa orang-orang

musyrik yang mereka kalahkan.

<.rii7- ili "supcya mereko itu dapat menjaga dirinya."
Artinya, supaya kaum mereka yang telatr diberi peringatan oleh

mereka menjadi sadar dan kembali beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya. Ini supaya mereka tidak tertimpa adzab, seperti yang

diturunkan Allah kepada orang-orang kafir yang diinformasikan

kepada mereka.

Kami katakan demikian --dan ini adalah pendapat Al Hasan

Al Bashri, sebagaimana kami riwayatkan darinya- lantaran kata g
yang berarti berangkat bila disebutkan secara mutlak (tanpa embel-

embel) maka yang biasa dipergunakan oleh orang Arab adalah

berangkat jihad atau perang. Dengan demikian, firman Allah,

"Mengapa tidak berangkat satu kelompok dari masing-masing

linghngan dari rnereka untuk memperdalam ilmu agama...."

berhubungan dengan keberangkatan itu sendiri, dan tidak

selainnya.
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Kalau ada yang berkata, "Mengapa engkau mengingkari
batrwa maksud dad, hendaHah memperdalam ilmu agama ini adalah
mereka yang tinggal atau tidak ikut perang?,,

Kami jawab, "Kami mengingkari itu karena memang tidak
mungkin, sebab bila keberangkatan kelompok yang berjihad menjadi
sebab diharuskannya kelompok yang tetap tinggal untuk
memperdalam ilmu agama, berarti kalau mereka tidak berangkat
atau tidak pergi berperang, maka kelompok ini tidak perlu
memperdalam ilmu agama. Padahal, kita sudah tatru batrwa meski
kelompok ini tidak berangkat, kelompok ini tetap wajib memperdalam
ilmu agama.

selain itu, Allah berfirman, dyfA $;ffj, li$j
'Dan untuk memberi peringatan kcpada kaumnya apabila merelca

telah lrembali kepadanya', sebagai kata sambung dari firman-Nya,
y]l O \;i1i 4-' (Intuk memp er dal am p e nge tahuan me r e ka - te ntang
agama'. Tidak diragukan lagi, kelompok yang sudah berangkat
tidak akan pergi berperang kecuali setelah mendapatkan peringatan
pada diri mereka. Lantaran adanya peringatan itulah, mereka takut
(akan adzab Allah), sehingga mereka berangkat berperang. Lalu,
apa gunanya memperingatkan kelompok yang sudah berangkat
berperang ini padatral mereka sudatr melakukan apa yang

diperintatrkan Allah atas diri orang kafir, pada saat yang sama

kelompok yang tetap tinggal belum melakukannya?"

ccc
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" Hai ofi mg. ofi mg y ffiJg bqiman, p er angilah oft mg. or ar.g
l<f,fw yang ili sekitar l<firnt itu, ilorulwndaklah trgrela

rnenemdlrc,lrsasanilmipada,mu,dfrrrl<etal:ruildh,
bahwasarryaNlahbqsonuaorcmg.or(mgyaqbutaqwa."

(Qs. At Taubah l9l: l23l

ralrwil fiman $u"hi <; ;*fr <2fr rF tj:t;'"ji qA-

<z-,n:$'a':i"3$Jrr'-,{nb_F4bl4;rt+:i(Haiorutg-orans
yang berbnan, perangilah orang4tang kaftr yang di sehitar kamu
itu, dan hendaklah mcreka menemui heheroson daripadanta, dan

ketahuilah, bahwasanya Allah bersama otongarang yang
bertaqwa)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman kepada orang-

orang yang beriman kepada-Nya dan kepada rasul-Nya, "Watrai

orang-orang yang membenarkan Allah SWT dan Rasul-Nya,

perangilatr wali-walimu yang kafu dan tidak berada jauh darimu,"

atau Dia berkata, "Mulailah perangi orang-orang yang terdekat dan

terdekat rumahnya denganmu, jangan perangi yang jauh darimu,"

audiens yang diajak bicara pada saat itu adalah bangsa roma, karena

mereka tinggal di negeri Syam, dan Syarn lebih dekat dengan

Madinah daripada Irak, tetapi setelah Allah SV/T memerdekakan

negeri-negeri bagi umat muslim, maka kewajiban berperang telah

tetap atas umat mtrknrin untuk memerangi wali mereka (yang dekaQ

yang menjadi musuh bagi mereka, selama saudara seakidah mereka

rr 4s i;ui G #fi <rji ;j*v( i.ri w.
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yang jauh tidak diusik oleh musuh mereka yang kafir, tetapi jika
saudara seakidah mereka diusik dan diganggu kehormatannya, maka
umat muslim yang lain wajib menorong dan membebaskan merekq
karena muslim yang safu dengan muslim yang lainnya merupkan
penolong, riwayat yang menjelaskan demikian:

17542- Ibnu waki menceritakan kepada ka,ni, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari sufran, dari syabib bin
Farqadah, dari Gharqadah Al Bariqi, dari salah seorang laki-
laki bani ramim, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu umar
tentang perang menghadapi Dailam. Dia menjawab,
"Hendaknya karnu menghadapi Romawi.,s3 I

17543. Ibnu Basysyar, Ahmad bin Ishak, dan sufran bin waki
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Ahmad
menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an menceritakan
kepada.karni dari yunus, daxi Al Hasan, tentang ayat, W
)iLLii G Ffi 65 ,,perangitah 

orang-orang tafir
yang di sekitar kamu it,," ia berkata, ..Mereka adalah Ad-
Dailam.',532

17544. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi, dari Al Hasan,
batrwa jika ia ditanya tentang peperangan dalam menghadapi
Romawi dan Dailam, maka ia selalu membaca ayat, W

AI Mawardi daran AwNukat wa Ar uyun e/4r5), Ibnu Athiyyah daram Ar
{uharry Ar wajiz er97), rbnu Ar lauzi daram zri'et uiiGiittldan AbuHayyan dalam Al Batv Al Muhith (StS27).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Ar ttwn (3/416) dan Ibnu Al Jauzi daram zadAl Masir (3/518).
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,(".'-it G Ffi 6-51 "perangitah orang-orang kofir
yang di seHtar kamu 'tu."533

17545. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran, saudaraku,

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku bertanya kepada

Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, "Apa pendapat

Anda mengenai perang melawan Dailam?" Dia menjawab,

"Perangi dan awasilah mereka, karena sesungguhnya mereka

termasuk kelompok yang dima}sud dalam u1ut, Oji tE
,G'r-St G #fi-'Perangilah orang-orang kofir yang di
sekito kamu i,tu'."54

11546. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi, dari Al Hasan, ia

ditanya tentang Syam dan Dailam, lalu ia menjawab dengan

mengutip firman Allah SwT, ,t-ii6l.#Iro-11$
"Perangilah or(mg-or(mg kofir yang di sekitar kamu itu."
Maksudnya adalatr Dailam.535

17547. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku" ia berkata: Al Walid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu

Amr dan Sa'id bin Abdul Aaz berkata" "Setiap kaum

hendaknya menjaga dengan ketat pastrkan bersenjata dan

benteng-benteng mereka." Mereka mengatakan itu karena

Ibnu Athiyyah dalam lI Mahoto Al Wajiz (3197) dan Ibmu Abu Hatim dalam
ta$irnya (6/1913).
Ibnu Abu llatim dalam tafsimya (611914).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611913), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3l4lO, dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (8D97).

533

511

535



TdtsbArtXhabort

memahami firman Allah, )tui G. FL- O-ii W
"Perangilah orang-orang trafir yang di sefitar kamu itu."536

17548. Yunus menceritakan kepadalor, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada k*) ja berkata: Ibnu 7-aid berkata"

tentang firman Allah, )iAi G F3- <ri| W
"Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar l{amu itu,"
dia berkate "Orang kafir yang ada di sekitar mereka, yang

berasal dari kalangan Arab sendiri, perangilah sampai selesai.

Kalau sudah selesai maka Allah berfirman, 7 6;rt$S
1; A;;$r$;u 6i?_{2;$1 $\S'' fi6b3.
t_i;l t B'i*,: t-41t 3jt 

-6_51 
a #,u-,- 6A$_

@6i* {t $ $ 'Perangitah orang-orang vang tidak

beriman kcpada Allah dan tidak (pula) kcpada Hari

Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang'

orang) yang diberikan Al Krtab kcpada rnerelca, sampai

merelu membayar jizyah dengan patuh sedang mereka

dalam lceadaan tunduk'. " (Qs. At-Taubah l9l:29)

Dia berkata, "Kalau sudah selesai memerangi orang-orang

kafir Arab yang ada di sekitar mereka, maka Allah

memerintatrkan orang-orang beriman untnk memerangi attli

kitab. Allah juga menyatakan bahwa memerangi mereka

adalah sebaik-baik j ihad.'s:z

"t Kami belum menemukannya dalam referensi yang ada pada kami.
537 Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611914),Ibnu Athilyah

dalam Al Muhrro Al Wajiz (3196), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (8D95).
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Firman Allah, 'l6rb'€*.bqi "Dan hendaHah mereka

merasalwn kclcerasan dari lcalian," maknanya adalah,

hendaklah orang-orang kafir yang kalian perangi itu

merasakan kekerasan dari kalian atas diri mereka.

6i51'{':i'6fgXt"Dankctahuilah,bolm'asanvaAttah
bersama orang'orang yang bertaqwa, " maksudnya, jika

kalian yakin serta takut kepada Allah dengan melaksanakan

semua perintah-Nya dan meninggalkan semrur larangan-Nyq

maka sungguh Allah akan menolong siapa saja yang

bertakwa kepada-Nya dan menolong agama-Nya.

coc

*"*nr)Lr:,b'H13;4,i-i:;,";iiJiu65
@srUg-';rqL'ii;$W(o-51

"Dan dlrrbilr, diauant<m flnttt srnah, rrral<a ili anura
m,rlrel<a(uarrg.orangrwnafik)adayartgbqlat*"Siapokah

di antaralwrru yaqbettartah immrrya dmgart

(mranrrya) swah ini?" AdaW oftmg'orarrg yarJgbdmtrrrt,

malca swah ini m(,r]an$ah iffEfl/ttuya, dart n{ll:el<a fitercts.,

gerrtira-" (Qs. At-Taubah l9lz I2a)

Talrwn fiman Allah: 'Hl JH; -i:;',;i JjtU$y,
6i.r!:i'i'g"l'ii"6w(b-$lgtC*V*ii6@a"-apabita
diturwkan sualu surah, maha di antara nureha [orang-orang

munaJikJ ada yang berkata, "siapahah di antaru kamu yang

bertambah imannya dengan [turannyal surah ini?" Adapun orang-
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orong yang beriman, maka surah ini menontbah imannya, dan
mereka metasa gembirQ

Abu Ja'fir berkata: Allah berfirman, ..Jika Allah
menurunkan suatu surah dari Al eur'an kepada Nabi-Nya,
Muhammad sAw, maka ada di antara orang-orang munafik itu yang
berkata, 'wahai manusia, siapa di antara kalian yang bertambah
keimanannya dikarenakan ayat ini' ?"

Maksudnya, siapa di antara kalian yang membenarkan Allah
dan Rasul-Nya? Allah lalu menegaskan, batrwa orang-orang yang
beriman" bila dikatakan hd itu kepada mereka, maka bertambah
keimanan mereka lantaran surah rtu, dan gembira dengan apa yang
telah diberikan Allah kepada merek4 benrpa keimanan dan
keyakinan.

Kalau ada yang berkat4 "Bukankah iman dalam bahasa Arab
berarti pembenaran dan pengakuan akan sesuafu?,, Maka kita jawab,

"Benar." Jika ada yang bertany4 "LaIu bagaimana surah tersebut akan
menambatr pembenaran dan pengakuan dari mereka?" Jawabannya
adalatr, "Akan bertambatr keimanan mereka ketika surah itu turun,
sebab sebelum suatu ayat turun, mereka tak berkewajiban mengakui
isinya atau mengamalkan kandunganny4 kecuali dalam tataran
keimanan bahwa semua hal yang disampaikan Nabi sAW adalatr

benar adanya. Tatkala ada satu ayat yang diturunkan Allah, maka
mereka harus percaya dan mengakui isi ayat itu, karena itulah yang
berasal dari Allah swr. Dengan demikian, mereka mendapatkan
kewajiban untuk beriman terhadap kandungan ayat tersebut, baik
berupa hukum larangan maupun kewajiban. Itulah yang dimaksud
tambahan iman ketika suatu surah turun kepada mereka, yaitu ketika
mereka langsung memercayai isi dan kandungan suratr tersebut."
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Senada dengan yang kami kemukakan di sini adalah pendapat

para atrli tafsir berikut ini:

17549. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dqn Ibnu Abbas, tentang.firman

Allah, "(41r"r$1i$'H-1 3ii j .i4"1;i Aj-V,tiy
"Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara

mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapaluh

di antara lcamu yang bertambah imannya dengan (turunnya)

surah ini'?u Dia berkat4 "Apabila ada sr.ratr yang turun,

mereka pun beriman kepadanya, sehingga bertambahlalt

keimanan mereka dan pembenaran mereka (terhadap ayat

Altah). Disamping itu, mereka pun bergembira."S38

17550. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far

menceritakan kepada karni dari ayahnya, dari Ar-Rabi,

tentang firman Allah, €*; ff;fi "Maka bertambahlah

lreimanan mereka," ia berkata, "Maksudnya ketakutan

mereka ftepada Allah)."s3e

oco

Ibnu Abu Hatim dalaln tafsimya (6/1915).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1915) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa
Al U1run(31416).

53t

539
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4t i)W i+'"f, J8, ry} O 4$ $i
@<,;yz&rjYs

"Darr adnWn or(mg.or(mgyorrJg ili dabnJhati msel<a ado
p eny okit, mf,kn ilengm sw ah itu bertanb ah lcel<af ir an
merel<a, disarnpinglcclcnfirmmyo (yorrr1 tclah ada) df,r,

m.qel<a mfri ilaldrr keailaoJ kafir.'
(Qs. At Taubah l9l:125)

Talrwil firman Athh: ffi$ J#, +$ O a,$ 6i
6:*4 ifr \SYS ;4;.-'Jy,, : ;r-@on oifioo oranserans

yang di dalam hati mercka oda penyaHt, maha dengan surah itu
bertambah hekatiran ntcreha, disanping hekalirannya [yang tetah
adal dan mereko mafi dolam heodoan hafu)

Abu Jatfar berkata: Allah Uerfrman, ..Sedangkan orang-
orang yang adapenyakit dalam hatinya berupa penyakit kemunafikan
dan keraguan dalam agarna AllalL maka suratr yang turun tersebut
hanya akan menambah kotoran dalam hati mereka di sarnping kotoran
yang sudatr ada. Penyebabnya adalah keragu-raguan mereka, apakatr

ayat ini dari AIlalL sehingga akhirnya mereka tidak terlalu
memercayainya. Itu menrpakan tambahan keraguan dalam diri
mereka, yaitu meragukan suatu kejadian yang Allah bebankan kepada
mereka unfuk memercayainya. Keraguan dan keengganan mereka
mengamalkan isi ayat tersebutlah yang menjadi kebusukan tersendiri
dalam kemunafikan metreka"

Itulah wujud firman AlIatL i3YS 4t Jyt*, i+i$"Dengan surah itu bertambah kckafiran mereka, disamping
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lrekafirannya (yang telah ado) dan mereka

orang mnnafik itu akan rnari 6;i4 fr
kepada Allah dan ayat-ayat-Nya.

occ

? -;:: {if; *G IL 06#r ;66i;{tr
<,jHxFt{j6jj4i

nDan finaffiah nselca (ormrg-orartg nwnafik)
menpulwtilonbahwo nrseka diuii sel<ali otau &&l&li
setiap tah,un, ilmr m.qekn ddak (iuga) be*obat dnrr ddak

(pula) mengan$il pelnim ar* "
(Qs. At.Taubah l91z 126l

1r'

Tarrwirfi rmanAllah:'-,fi +GS>a5}3-;{:16jj{i1
<riHx- lli 6ifr*? -;::5 @o" tidaktah mereha

[orang-orang munatikJ memperhatikan bahwa mereha diuii [fitnah]
sehali atau dua kali setiap tahun, dan mereka fidak fiugal bertobat

dan tidak [pulal mengambil pelajaran?)

Abu Ja'far berkata: Para abli qira'at berbeda pendapat

mengenai bacaan 
^y"t,6!j-{31 

.

Para ahli qira'at yang ada di beberapa daeratr membacanya,

6;j.*l dengan hurufya', yang artinya, apakah orang-orang yang ada

penyakit dalam hatinya itu tidak melihat?

mati," Artinya, orang-

"Dalom kcadaan fufir,"
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Sementara itu, Hamzah membacanya 'o;;{tr dengan hunrf ra',

yang aninya, *Apakah kalian, walrai orang-orang beriman, tidak

melihat bahwa mereka (munafik) sedang terfitnah?"

Abu Ja'far berkata: Qira'ah yang benar menurut kami

adalah yang membacanya dengan huruf ya'. lni merupakan bentuk

ejekan dari Allah untuk mereka. Dalilnya adalah ijrna'bacaan para

ulama di beberapa daerah akan hal itu, dan satnrya makna yang

dikandungnya. Jadi, arti kalimat ini adalah, apakah orang-orang

munafik itu tidak melihat (mengetatrui) bahwa AUah menguji mereka

setiap tahunnya sebanyak satu atau dua kali. Artinya, Allah menguji

mereka satu kali unttrk satu tahrm dan dua kali untuk tahun yang lain.

6i;4'{? "Kemudian mereka tidak bertobat," artlnya,

dengan bala'yang menimpa merek4 mereka tetap tidak bertobat dari

kekafiran mereka, juga tidak sadar akan apa yang mereka lihat berupa

hujjah dari Allah dan kebenaran dari ayat-ayat-Nya, supaya mereka

bisa mendapat pelajaran. Mereka tetap bersikeras dalam kemunafikan

mereka.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna fitratr yang

disebutkan Allah dalarn ayat ini.

Sebagian atrli tafsir berpendapat batrwa maknanya adalatr ujian

dari Allah, berupa beratnya keadaan yang mereka pikul dan

kemelaratan yang menimpa mereka. Di antara mereka yang

berpendapat demikian adalah:

17551. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Numair

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, tentang ayat, y-4 O5jJi-41$;;{J
-;3J tr:,fi +G "Dan tidaHah mereka (orang-orang

munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji (ftnah) sekali
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atau dua kali setiap tahun," dia berkata, "Maksudnya (diujD

dengan paceklik dan kelaparan."sao

17552. Muhammad bin Amr menceritakan kepadalnr, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firrran Allah, 6j3-'Diuii (fitnah),"

Maksudnya adalah auii.*frfrtr'-,33"Sekali atau dua kali

setiap tahun," dengan paceklik dan kelaparan.sal

17553. Al Mutsanna menceritakan kepadakrr ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Abu Najih, d?9

Mujarrid, -531 liiJ *G P O 6j3-*16;;$
"Dan tidaWah mereka (orang-orang munafik)

memperhatilan balwa mereka diuii (fitnah) sekali atau dua

kali setiap tahtm," dia berkata, "Maksudnya mereka dibed

adzabsatu atau dua kati dalam setahun."542

17554. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang fi*g,
Auah, -#3J tritl 4G 8L o6j3-;i5'o;;-{l
"Dan tidaHah mereka (orang-orang munafik)

memperhatikan bahwa mereka diuii (fttnah) sekali atau dua

trali setiap tahun," dia berkata, 'Maksudnya (diuji) dengan

paceklik dan kelaparan."5a3

Mujahid dalam tafsinrya (hal. 378), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1915),

dan Al Mawardi dalam AwNukot wo Al tlyun (31416).

Ibid
Az-Zryaj dalam Ma' ani Al Qtr' n (3 I 47 6).

Mujahid dalaur tafsirnya (hal. 37t).

5ll()

5,ll
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Ahli tafsir lainnya berpendapat bahwa maknanya adalatr

mereka diuji dengan perang dan jihad. Di antara mereka yang

berpendapat demikian adalah:

17555. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id menceritakan

kepada kalni dari Qatadatr, tentang firman Allah, 'O;;*1

-531 f',iJ,,G $10-zi3i- 41 ,,Dan tidaHah
mereka (orang-orang munaJtk) memperhatikan bahwa
mereka d$i (fttnah) sekali atau dua kali setiap tahun,' dia
berkata, "Mereka diuji dengan peperangan di jalan Allah sahr

atau duakali dalam setiap tahun."S{

17556. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhanrmad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Al Hasan, dengan riwayat yang sama.

Ada yang berpendapat bahwa mereka diuji 
-"dengan

kebohongan-kebohongan yang merajalela di kalangan musyrikin atas

diri Rasulullah sAw dan para satrabat beliau, lalu itu dipercayai oleh
mereka yang di dalarn hatinya ada penyakit. Mereka yang berpendapat

demikian adalah:

17557. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik
menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Abu Adh-Dhtrha,
dari Hudzaifatr, tentag ayat, bQ 6j3-;{5'o;;{J
-#33 5',i3 ,rG "Da, iaoaoi 

^er"ka 
(orang-orang

munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji (fttnah) sekali

s Abdurrazzak dalam tafsimya (?Jl7l), Al B4ghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(31132), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q/417\,Ibnu Abu Hatim
dalarn tafsirnya (611916), dan Az-hrnaj dalam Ma'ani At etr'an e1476).
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atau dua kali setiap tahun," dia berkata "Karni biasa

mendengar satu atau dua gossip bohong setiap tatrunnya, dan

itu menyesatkan sebagian orang."545

17558. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Jabir, dari Abu

Adh-Dhuha dari Hudzaifhh, ia berkata, "Mereka biasa

memiliki satu atau duaberitabohong setiap tahunnya."546

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr,

sesunggutrnya Allah melebihkan keagungan para hamba-Nya yang

beriman atas orang-orang mgnafik itu, dan Dia juga mengecam orang-

orang munafik itu karena ketidaksadarannya membaca ayat-ayat Allatl

yang dijadikan-Nya sebagai pelajaran buat mereka- Pelajaran yang

diberikan Allah itu bisa berupa kerumitan hidup, misalnya pacpklik

dan kelaparan, bisa pula berupa kemenangan Rasulultah sAW atas

orang-orang kafir lalu beliaulah yang berkuasa atas mereka. Atau

ujian- itu berupa kebobrokan mereka mendengarkan berita miring

seputar Rasulullah SAW dan para satrabatrya dari orang-orang

musyrik.

Tidak ada dalil yang bisa menguatkan salah satu dari ketiga

pendapat ini dengan mengesampingkan pendapat yang lain. Tak ada

penafsiran yang bisa dianggap lebih tepat melainkan memahaminya

sesuai tekstualnya, yaitu bahwa Allah menguji mereka setiap tahun

satu atau dua kali, dan mereka tidak sadar akan pelajaran yang

diberikan Allah kepada mereka.

cco

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1916), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyn Qtafi), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (3/519).

Ibid

545

5,15
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.-; 14; "t1 c^. 6t #l #' A:$1, 6$

@'offi-S?i{rl,ra,${ifr 1?"GA'"i#
"Ddrt apabila diamatl<m safii surah, sebagian nrerel<,a

memmams kp ofu y crrg lain ( son$il b ql<au) : " Ad.ak oh
seor(mg ilmi (ormg.ordrrg nnslimin) yang rnelilwt lcmrru?"

sesudah itu nr.r:elca pun pugi. /J;lah tclah memalinsl<anh.oti
mqeka disebabl<on mqela adalahl@nrJ yang ddak

numguti." (Qs. At.Taubah t9]: 127)

ralrwit nman An *z i,7*i 6l;,iii j!Et2;;Jjl-Yft6
$i1 is ?i'6u f+ !, {ifi 1?1};:oi'* # :i rait_ roan
apabila diturunkan solu surolt, sebagian tnereha memandang

kepada yang lain [sambil berhataJ, "Adakah seorang dari [orang-
orang musliminJ yang melihat kamu?" Sesudah itu merefra pun

pergl Allah telah memalingkan hoti mereka disebabkan mereka

adalah haumyang tidak mengerti)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, *Jika ada surah Al

Qur'an yang sedang turun, yang menerangkan aib orang-orang

munafik ini, dan kebetulan waktu itu mereka sedang berada di sisi

Rasulullah SAW, maka sebagian mereka saling memandang apakah

ada di antara kalian yang berbisik mengenai aib orang-orang itu.

Kemudian mereka beranjak pergt dan tidak mendengarkan surah yang

turun, yang menceritakan aib mereka itu."

Allah lalu berfimran, f+fi fii 1? "Allah memalingkan

hati mereka. " Artiny4 Allah me,malingkan mereka dari kebaikan dan

tidak memberikan taufik kepada mereka berupa keimanan kepada
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Allah serta Rasul-Nya. irf\*?j {U"Disebabkan mereka adalah

lraum yang tidak mengerti." Maksudnya, Allah melakukan

penghinaan dan pemalingan hati mereka lantaran mereka tidak paham

dengan pelajaran yang diberikan Allah kepada mereka dikarenakan

kesombongan dan kemunafikan mereka.

Para ahli batrasa Arab berbeda pandangan datam hal

keberadaan kata tanya.

Sebagian ahli nahwu Bashrah mengatakan bahwa orang-orang

munafik ini saling pandang, dan seolatr-olatr bertanya satu sama lain,

i'Apa ada yang melihat kalian?' Sebab, pandangan itu merupakan

isyarat atau pertanda adanya pertanyaan.

Sebagian atrli natrwu Kufah mengatakan bahwa pandangan di
sini tak berarti berkata, sebagaimana orang Arab biasa berkata,

"Mereka saling lihat siapa di antara mereka yang paling tahu."

Artinya, mereka menurggu siapa yang paling paham di antara mereka.

17559. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari Abu Hamzatr,

dari Ibnu Abbas, ia berkata" "Jangan kalian mengatakan

il'btr 4 d:*r 'Kami berpating (selesai) dari shalat', karena

ada sekelompok orang yang berpaling lalu Allatr

memalingkan hati mereka, tapi katakanlah, aliJt ti;i'n
'Kami telatr selesai melaksanakan shalat'."fl7

17560. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Su$an,

dari Abu Ishak, dari Umair bin Tamim Ats-Tsa'labi, dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Jangffi kalian berkata, U dfrl
aftiJl.Kami berpaling (setesai) dari slalat', karena ada

t? Ibnu Abu Hatim dalanr tafsirnya (611917).

-
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sekelompok orang yang berpaling lalu Allah memalingkan

hati mereka"SaS

17561. ...ia berkata: Abu Muawiyah dan Al A'masy menceritakan

kepada kami dari Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Jangan kalian berkata iy,Llt q Ut;a, Kami

berpaling (selesai) dari shalat', karena ada sekelompok orang

yang berprliog, lalu Allah memalingkan hati mereka. Tapi

katakanlatr, ail,ojt *i'S'Kami telah selesai melaksanakan

,1r"1"1:.:1549'

17562. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalnr, ayahku menceritakan kepadqku dari

ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang fimran AllalL JJUis$
,4 SLAii#t'-,;;"Dan opabita diturmkan satu surah,

sebagian mereka memandong kepado yang lain...." Dia

berkata, "Mereka adalah orang-orang 6*u61.r550

Ibnu Zaid juga memberikan penafsiran dalam hal ini:

17563. Ywrus menceritakan kepadakru ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid lrerkat4
tentang finnan airur,,,l3 d; 8t;{4 --81$JSUis6
# -; fLi;- "Dan apabila diurunkan satu surah,

sebagian merela memandang kepada yang lain (sambil

berkata), 'Adakah seorang dari (orang'orang muslimin)

yang melihat kamu'? " Dia berkata, "Maksudnya adalah, di

YE Ibid*' Ibid.
5s0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611916) dm Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al

Masir (31518, 519).
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antara mereka yang mendengar berita tentang kalian, apakatr

ada yang melihat kalian bahwa kalian biasa mendapatkan

khabar tersebut?" Dia berkata, "Y4 mereka adalah orang-

orang munafik."

Kemudian ia membac a ayat, 3fr ri -i$''';i JiV65
6i55:ij gl'i"6 W( <)-51 ufr (*-ts *xlf,'H
@ "Don apabiia dittnunkan suatu suroh, maka di antara

merelw (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapakah

di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya)

surah ini'?'(Qs. At- Taubatr l9l: n$ Sampai ayat lt:
/4 -.# 3, rLd;- J3 d; lY *-l; "sebagian meretra

memandang kepada yang lain (sambil berkata), 'Adakah

seorang dari (orang-orang muslimin) yang melihat kamu'?"

Dia menyarrpaikan tentang hal ini kepadanya, "Apakah ada

orang lain yang mendengar pembicaraan kalian?' Apakah

ada seseorang yang menyarnpaikan hal ini kepadanya?55l

17564. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Adam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Ishak Al Harnadani

menceritakan kepada kami dari orang yang menceritakan

kepadanya, dari Ibnu Abbas, ia berkata" "Jangan kalian

berkate i>tblt q ut*, 'Kami berpaling (selesai) dari

shalat', karena Allah mengela suahr kelompok dengan

berfirman, f#$ {ii 4;" l};arri "r3'sesudah itu mereka

pn pergi maka Allah memalingkan hati mereka'' Tapi

hendaklah katian katakan, '(ami telah shalat'."552

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611916,l9l7).
LrhatTofsir lbnu Abu Hatin (611916).

551

552
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;*v *$"if 'fr*fr e,r;) efr- 36

@143i36.w{vr41; --b;
"Sungguh tclah ilatangl<cpadarru seor(mg rasttl ilmi

lcaurmru seniliri, berat terasa olelnyo Fenderitaanrw,
sangatmenginginl<orl(krzhnanfi rdml<csel.amam)bagfu rru,

amat b elas kf,sihf,r. lasr P ery ay oltrg arhadap u cmg- ofi mg
malsnin." (Qs. At,Taubah [9]: 128)

Takwil filman Allah: 'k;\i ai 4;) ?i€ 33)

U) 3i{'<4}.$, FU* --b-; L;v, ,&i,i
(Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaunnu
sendiri, berat terasa olehnya penderilaanmu, sangat menginginhan

[keimanan dan keselamatan] bagimu, amal belas kasihan lagi
penyayan g terh adap oran g4rrang mukmin)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada bangsa Arab,

?iq i5 "sungguh telah datang lcepadamu," wahai

kaum, "l:,'il "seorang rasul," sebagai ufusan Allah kepada kalian

;-oit f,i "Dari kaummu sendiri," yang sudatr kalian kenal, dan

bukan dari bangsa lain, tapi mengapa kalian masih menuduhnya yang

bukan-bukan ketika dia memberi nasihat kepada kalian?

-4 / r/ 1, | / tt.-tV *{Gt}-,y' "Bt ot terasa olehnya penderitaanmu."

Maksudnya adalah penderitaan yang kalian alami terasa pula oleh

dirinya.

fL$ --b-; "sangat menginginkan (keimanan dan

lceselamatan) bagimu. " Maksudnya adalatr, ia sangat berkeinginan
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kuat menyelamatkan orang'orang yang tersesat di kalangan kalian,

dan mengembalikannya ke jalan yang benar.

UtJiS<--W{\"Amatbelastrasihanlagipenyayang
terhadap orang-orang muhnin." Maksudnya adalah amat penuh kasih

sayang kepada mereka.

Senada dengan yang karni kemukakan di sini adalah pendapat

para ahli tafsir berilut ini:

17565. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Ja'far bin

Muhammad, dari ayatrnya, tentang firman Allah, 331

;L;u, **i,r;Llir & ,r;) Piq"sungguh
telah datang lcepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri,

berat terasq olehnya penderitaanmu," dia berkata, "Artinya,

beliau belum pernatr melakukan kesyirikan apa pun sejak dia

lahir."553

17566. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&tnazzaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin

Muhammad, tentang firman Allah, 
-$6 ?'.q:i{

?*f ir"sungguh telah datang kcpadamu seorang rasul

dari kaummu sendiri," dia berkata, "Beliau belum pernah

tertimpa kej ahiliyahan sej ak latrir."

Dia berkata pula, 'Nabi SAW pernah bersabda, 'Alfli

dilahirkan dari sebuah pernikohan yang sah dan bulcan anak
r - , tt554naram.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611917).

Abdunazzak dalam tafsirnya Qll72), hadits yang merupakan sabda Nabi SAW
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Qll90), AI Haitsami dalam

553

554
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17567. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainatr

mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari

ayatrny4 dengan riwayat yang mirip dengan tadi.

17568. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang finnan Allah, 351

L;Y *$ii'h$1c,, ,9, ei(,sungguh
telah datang kepadarnu seorang rasul dari kaummu sendiri,

berat terasa olehnya penderitaanmu," dia berkata, "Artinya,
Allah menjadikannya dari kalangan kalian sendiri, maka
janganlatr kalian iri kepadanya, karena Allah telatr memilih ia
sebagai nabi dan memberikannya kemuliaan."sss

Para atrli tafsh berbeda pendapat dalam menakwilkag ayat,
'4Y *4i," "Berat terasa olehnya penderitaanmu."

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, apa yang

membuat kalian tersesat, telah membuat beliau meftNa prihatin.

Mereka yang mengatakan demikian adalatr:

17569. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Thalq

bin Ghannam menceritakan kepada kami, dia berkata: Al
Hakam bin Zhatrir menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah L; Y *& i,?

Majma' Az-Zmta'id (8n14), Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah (31213), Al
Albani dalan lrwa' Al Ghalil (6/330), dan ia mengatakan hadits ini
diriwayatkan oleh Ar-Ramahurmuzi dalamAl Fashil baina Ar-Royiwa Al Wa'i
(hal. 136), Abu Nu'aim dalan A'lam An-Nubwn+,ah (l/11), dan Ibnu Asakir
dalam T ar i hh A d- D im asyq Q n6T.

555 Al Mawardi dalarn An-Nikat wa Al Uyun Ql4l8).
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"Berat terasa olehnya penderitaannz," maksudnya adalah,

apa yang membuatnu tersesat?556

Pendapat lain mengatakan batrwa maksudnya adalah, arnat

berat rasanya bagr diri beliau apa yang menimpa kaum mukmin.

Riwayat yang mengatakan demikian adalah:

17570. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang ayat !-j,V ,*i,?
"Berat terasa olehnya penderitaannz," maksudnya adalalL

amat berat yang beliau rasakan atas apa yang menimpa orang

mukmin di antara kalian.ttT

Abu Ja'fer berkata: Pendapat yang paling utama adalatl

pendapat Ibnu Abbas, karena Allah menginfomrasikan secara umum

tentang Nabi SAW, bahwa beliau sangat prihatin dengan penderitaan

kaumnya, dan tidak mengkhususkan perasaan prihatin itu hanya

kepada orang-orang beriman. Jadu Nabi SAW 
-sebagaimana

dideskripsikan oleh Allah sifat-sifat beliau- sangat prihatin dengan

keadaan selunrtr manusia.

Kalau ada yang berkata, "Bagaimana mungkin bisa dikatakan

beliau sangat prihatin dengan keadaan semua orang, padatral beliau

memerangi orang-orang kafu di antara merek4 memperbudak

perampuan mereka, dan merampas harta-harta mereka?"

Jawabnya, "Keislaman mereka 
-andai 

mereka masuk Islam-
lebih beliau sukai daripada keadaan mereka yang tetap dalam

"t Ibnu Abu Hatim datam tafsirnya (611917).
557 Al Mawardi dalam An-M*at wa Al Uytn (31418), tapi ia men-sazad-kannya

kepada Sa'id bin Abu Anrbat, serta Al Bag[awi dalam Ma'alim At'Toruil
Qll33) dari Qatadah.
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kekafiran dan mendustakan ajaran yang dibawa beliau. Sampai

kemudian, mereka berhak diperlakukan demikian berdasarkan

perintah dari Allatr. Keprihatinan yang dimaksud Allatr pada diri
Rasulullah SAW di sini adalatr sangat prihatin kalau umat manusia ini
tersesat sehingga mengundang bencana dari Allah, benrpa perang dan

perbudakan."

Huruf ti pada latacr- I U adalah marfu' lantaran adanya

latazh y'j-f ,karena makna kalimat ini menjadi, apa yang Aku sebut

itu sangat prihatin atas apa yang menimpa kalian.

Sedangkan lafazh, '# U-t maknanya seperti yang telah
aku terangkan. Ini merupakan pendapat para ahli tafsir, antara lain:

17571. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, f14; -_h-;"Sangat menginginkan (kcimanan dan kcselitrnatan)

bagimu." Maksudnya, sangat berkeinginan kuat agar Allah
memberi petunjuk kepada mereka yang tersesat.558

17572. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muharnmad bin Tsaw menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, U_i
f1* -_b; "sangat menginginkan (lccimanan dan

lccselamatan) bagimu." Maksudnya" sangat berkeinginan
kuat agar yang belum mastrk Islam supaya masuk Islam.5se

occ

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1918), Al Mawardi dalan An-Nuka wa Al
Uyn Qlal$, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tonzil (31133).
Ibid"

55t

559

-Et
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X "t:u; 
"&7J 

y-nyJ N lrz jJ,i;j og

@#t;.A8
" I il<a mqela bupahng (dari l<einunori, mal<a katakarilah,

'Cul<uplah Nlahbasil<u; ddak ada nlwr selain Dir. Hanya
l<epada.Nya alcu bettawal<al dfrrr Aw adatah Tutwn yorng

menilikiArsy yolng agung!.o

(Qs. At Taubah [9]: l}gl

rakrrit nman fl+I r*}J yii{';,| GL,p r['j 
"E,.Elt e;4 U 'fi 7i1'<j 11ip" mereha ierpating [dori

keimananJ, maha katahanlah, ocuhuplah Altah bagihu; tidah ada
tuhan selain Dia Hanya hepada-Nya aku bertowahal dan Dia
adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang agang.,,)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, ..ya Muhaurmad, bila
kaummu itu berpaling dari jalan Allah seteratr kau sampaikan
kebenaraq kgnada mereka, maka katakanlah, 'ctrkuplatr Allah
bagiku . ,i,iy-'ny$, 'Tidak ada yang patut disembah selain-Nya,.
iWj 9jS U*ryu kepada-Nyalah aku bertawakal dan hanya
pertolongan-Nyalatr yang aku harapkan. sesungguhnya Dialah yang
akan menolongku menghadapi orang-orang yang menyelisihi apa
yang aku sampaikan dan akan menjadi pembelaku menghadapi kalian
dan manusia secara keseluruhan.

#i e$l U'fi "Dialah nhan singgasana Arsy yang
agung," Dia menjadi penguzlsa semua yang lebih kecil daripada Arsy
itu, dan semua raja adalatr haurba bagi-Nya. Allatl menginformasikan
dirinya sebagai ruhan Arsy yang agung sebagai isyarat batrwa yang
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lebih kecil daripada Arsy juga berada dalam kekuasaan-Nya.

Singgasana yang agung biasanya hanya dimiliki oleh para raja, maka

Allatr menyifati diri-Nya dengan pemilik Arsy, dan tak ada makhluk
lain yang memilikinya. Batrkan semua malfiluk itu adalah milik-Nya
yang hanrs tunduk pada hukum dan ketetapan yang Dia turunkan'."

17573. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

finnan Allah, fif <r3,p6'jr9 "Jika mereka berpaling
(dari heimanon), maka katakanlah, 'Cuhtplah Allah
bagiht', " bahwa maksudnya adalah bila orang-orang kafir itu
berpaling dari Rasulullah SAW. Ini juga berlaku untuk

orang-orang mukmin.s6o

17574. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ubaid bin
Umair, ia berkata, "IJmar RA tidak pernatr mau

menempatkan satu ayat dalam Al Qur'an sarnpai terlebih

dahulu meminta persaksian dua orang laki-laki. Ada dua

orang laki-laki dari fu4langan Anshar yang datang

membawakan ayat, 
ty.f 

;A4it o, '$) ?iq r31

**"Sungguh telah datang kcpadamu seorang rasul dari
kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu."

Umar berkata, 'Kalau untuk ayat ini alnr tak perlu lagt

meminta bukti pada kalian, karena memang begitulah sifat
Rasulullah g41ryrr.r:561

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1915).
Al Qurthubi dalam tafsirnya (8R03).
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17575. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdullah

bin Yunus menceritakan kepada kami dari Ztrhatr, dari AI
A'masy, dari Abu Shatih Al Hanafi, ia berkata: Rasulullah

SAW bersabda,

ft,tr *'4*:) y- f, i{ 1 e:)?"tLL
"Sesungguhrrya Allah Maha Penyayang dan menyukai setiap

yang penynyang serta menempatkan l@sih sayang-Nya

kcpada orang-orong yang Wnyayang." Mereka (para

sahabat) lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami menyayangi

harta karrri dan diri kami." Kemungkinan ia mengucapkan,

"Dan istri-istri kami" Rasulullah SAW lalu menjawab,

"Bukan seperti itu, tapi jadilah seperti yang difirmankan

Ailah, L;(,**ii'h;:i:1a, 4;6 b;( i5)
iSti'j oy @ r4 -3fr 6.wi:!u, r+4; --b;
@"=lti( ,fr.A $;j i1."1j ** jlr-ni{{1fr<s#
'sungguh telah datang kcpadamu seorang rasul dari

kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat

menginginlan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat

belas kasihan lagr penyayang terhadap orang-orang

mubnin. Jil@ mereka berpaling (dari kcimanan), mala

Iratokanlah, "Cuhtplah Allah bagibu; tidak ada tuhan selain

Dia. Hanya kcpada-Nya aht bertawakal dan Dia odalah

Tulun yang memiliki Arsy yang agtng." (Qs. At-Taubah [9]:
128-129)



TafttuArt:I7au6an

Aku menduga beliau membaca semua ayat ini.562

17576. Muhammad bin Al Mutsanna inenceritakan kepadakg ia

berkata: Abdusshamad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ali bin

ZaLd, dali^ Yusuf, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dia

berkata, *Ayat terakhir yang turun dalam Al Qur'an adalah,

# O -zt;, ?iq ff)'surggrh tetah datang

kcpadamu seorang rasul dari kaummu sendiri...'."563

17577. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin

Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Ali bin Zatd, dari Yusuf bin

Mihran, dari Ibnu Abbas, dari Ubay, ia berkata, "Ayat yang

terakhir turun kepada Nabi SAW adalah ayat, iL"€ iil
'plit & "lr'i, 'sungguh telah datang trcpadamu

seorang rasul dqri koummu sendiri...'."5@

17578. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan

kepada kami dari Ali bin Zard, dari Yusuf bin Mihran, dari

Ubay, dia berkata: Ayat terbaru dari Allah adalah kedua ayat

berikut ini, 6 ,$"i,f '#1 of -5;) ?;€:{'{
f--!"Sungguh tul;h ilatang kepadamu seorang rasul dari

lraummu sendiri, berat terasa olehtrya penderitaanmu."

Sampai akhir kedua ayat tersebut.565

Diriwayatkan oleh Al Hindi dalam Karu Al '(Jmmal (10581) dan As-Suyuthi
dalam Jan' Al Jau'ami' (4846).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31532).

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (5lll7), Al Hakim dalzm Al
Mtuta&akQt338), dan Al Haitsami dalam Majma' Az'Zcuta'id (7136).

Lihatatsar. sebelumnya.
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17579. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, ia berkata: yunus bin
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Aban bin
Zad, Al Aththar menceritakan kepada kami dari eatadah,
dql Ubay bin Ka'ab, ia berkata, & ,rlr'i, biv- 35)

* v # i-,f '# -;s,,s;h- 
iaon danng

lrepadamu seorang rasul dari koummu sendiri, berat terasa

olehnya penderitaanm4 " sampai akhir suratr.56

c{tc

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1921) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (3/135).
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SURAH YUUNUS

Takwil surah yang di dalamnya disebut namaNabi ytrnus AS.

@XlI v;6jf,a.^tl3r
"Nif ldanraa.Inilah eyat cyat y'.JQtln'anyarJg

nwnganfu,mghiltmah."

(Qs. Yuunus [10]: 1)

Tatrwil lirman Allah: .,jt lltytaam raal

Abu Ja'far berkata: Para atrli tafsir berbeda pendapat

mengenai penafsiran ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa artinya yaitu, aku adalatr Allah
yang sedang melihat." Di antara mereka yang berpendapat demikian

adalah:

17580. Yatrya bin Daud bin Maimun AI Wasithi menceritakan
kepada karni, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada

kami dari Abu Waraq, dari Adh-Dhahhak, tentang firrran



Slrch Yurnus

Allah, ;Jt "Alt| laam raa," bahwa artinya yaitu, Akulah
Allah yang melihat.567

17581. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik
menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Abu
Adh-Dhuha dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ;jt "Aty
laam raa," artinya yaifu, "Akulatr Allah yang melihat.568

Pendapat lain mengatakan bahwa ini merupakan huruf-huruf
dari nama Allah Ar-Rahman. Mereka yang berpendapat demikian
adalatr:

17582. AMullah bin Ahmad bin Syibawaih menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ali bin Al Husain menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari yazid,

dari Ilffimah, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, jt, pr, Hunrf O

adalah simbol dari lafazh'i;}t yang dipisatr-pisatr."56e

17583. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin
Ubaid menceritakan kepada karni dari Al Husain bin Utsman,

ia berkata: Salim bin Abdullah menyebu&an batrwa ayat, jt,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (61192l), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil Qll35), Al Qurthubi.dalam tafsirnya (8/304), dan Abu Ja'far An-Nuhhas
dalan Ma'ani Al Qur'an QD75).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1921) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (31135).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (61192l), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (31135),Ibnu Athiyyah dalam Al Muhanar Al Wajb Qlt02), dan Abu
Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an QD75).

56t
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0r, dan hunrf 0 adalatr simbol dari kata 'i;'jryang dipotong-

potong. Kemudian ia berkata, "Itu adalah $Llt.'sto
17584. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mandal menceritakan

kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata, "Jl, F , dan huruf O adalah potongan dari kata

'ji1lt'',str

17585. Ibnu Waki menceritakan kepada karri, ia berkata: Suwaid bin

Amr Al Kalbi menceritakan kepada kami dari Abu Awanah,

dari Ismail bin Salim, dari Amir, bahwa ia ditanya tentang

lataz]n f- dan huruf ,.f @da awal strah). Ia lalu menjawab,

"Itu adalah (simbol) dari nama-nama Allah yang disingkat

(terpotong) dalam benttrk huruf hijaiyyah. Kalau disambung

maka akan terbaca sebagai salah satu dari narna-nama

Allah.'s72

Pendapat lain mengatakan bahwa itu merupakan salah satu

ftrma Al Qur'an. Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

17586. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharrrmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6lly2l),Ibnu Athilyah
dalan Al Muhuro Al Wajiz Qll02), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn QlazQ
Al Mawardi dalam AruNukat wa Al tlyn (31420), Al Baghawi dalaar Ma'alim
At-Tanzil Qll35), dar Ibnu Athiyyah dalam Al Muhoro Al Wajiz (3ll02).
Al Mawardi dalam An-Nukat wal Al Uyun Qll35) dan Ibnu Athiryah Mlam Al
Muhuro Al Vqiz$llV2).
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dari Ma'mar, dari Qatadah, batrwa Jtmerupakan salah satu

dari nama-nama Al Qur'an.573

Abu Ja'far berkata3 l(ami telah sebutkan masing-masing

pendapat dalam masalah ini, dan yang benar menurut kami adalatr

seperti yang kami terangkan dalam penafsiran ayat pertama surah Al
Baqarah, maka penjelasannya tak perlu lagi diulang di sini. Di sini

karni hanya menyebutkan siapa saja yang berbeda pendapat dalam

masalah ini. Namun, orang-orang yang tidak berkomentar dalam

masalah ini juga sudah kami sebutkan, sehingga tidak perlu diulang.

Tat<wil firman Altah: ;! ;,$i1 6); 6b@itah ayat-ayat

AlQur'an yang mengandung hihuh)

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat

mengenai hal ini.

Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud kata ayat-ayat di

sini adalatr Taurat. Riwayat yang menjelaskan demikian adalatr:

17587. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Mujahid, ia berkata, tentang

firman Allah, ,S-,iJ, ,$fi !,)'. 6* "Inilah ryat-ayat Al

Qur'an yang mengandung hikrnah." Yaitu Taurat dan

Iojil.t'u

17588. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Sa'id, dari

Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (61192l) dan Al
Mawardi dalam ArNukat w a Al Uytn (3/l 53).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyn (31421), Ibnu Athiyyah dalan Al
Muhorar Al Wajiz Qll02), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/305).
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Qatadatr, tentang firman Atlah SWT, -SiJ ;'Sil U!-,AF.
"Inilah ayat-cyat Al Qur'an yang mengandung hilonah," dia

berkata, "Maksudnya adalah kitab-kitab sebelum Al

Qur'an."szs

Pendapat lain mengatakan batrwa yang dimaksud Al Kitab di

sini adalah Al Qur'an itu sendiri.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

mengatakan bahwa maksud Al Kitab di sini adalah A1 Qur'an. Kami

juga sudah menjelaskan tentang penafsirannya dalam surah Al

Baqarah, maka tak perlu diulang lagi di sini.

Latazh i:rrilr artinya tanda-tanda. Sedangkan lafazh ,./9'
adalatr salatr satu dari nama-nama Al Qur'an. Semua itu telah kami

jelaskan dalarn bab terdahulu.

Kami katakan batrwa inilah penafsiran yang lebih tepat, sebab

tidak ada penyebutan Taurat dan Injil yang terbaca sebelumnya

sehingga menjadi objek informasi. Jadi, makna ayat tersebut adalatr,

demi Ar-Ratrman, ini merupakan ayat Al Qur'an yang bijaksana.

Makna kata "bijaksana" dalam ayat ini adalatr muhkam (yang jelas

hukumnya). Bentuk mufal dijadikan benfiik fa'il, sebagaimana

penyebutan latazh 44t:* "adzab yang pedih". Maksudnya adalatr

i$, sebagaimana perkataan penyair berikut 1ti's75

'*3t 6ef$ att;) .,:l

Ibnu Abu Hatim dalaur ta8irnya Qllgz2),Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharro Al
Wajiz (31102), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/305).
Penyairnya adalah Amr bin Ma'dikarib bin Abdullah, yang hmiah'nya Abu
Tsaur. Dia berasal dari Yaman, dari suku Mudzhij. Dia berasal dari keluarga
penyair dan tentara berkuda yang terkenal pada masa Jahiliyah. Usianya
melampaui 120 tahun. Ada pula yang mengatakan 150 tahun. Dia wafat tahun
2l H. Biografi lengkapnya lihatAl Aghwri (uz 15, hal. 200).
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"Apakah dari Raihanah pemanggil yang terdengar itu? "

Kami juga telatr menjelaskan itu lebih dari satu pembahasan

dalam buku ini. Jadi, maknanya yaitu, ini merupakan ayat-ayat yang

muhkam (elas hukumnya), ymg diturunkan Allah sebagai penjelaryn

kepada para hamba-Nyq sebagaimana firman-Ny a, iiil):;#6St
@ *tifr -6:;? "Atif laam raa, (inilah) suatu Htab yang

ayat-ayat-Nya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci,

yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha

tahu." (Qs. Huud [11]: l)

C{rC

*5,;$bfi iJ'A,fr Jwfi fi,G; n$t'ost
5tSrlU|fi6:6;-v,2L€i.i;{)lirri,co,ri

Uysrt;
'Pahnl<ah rnerri,ad.i l<c,hsanan bagi rnmrusia bahwa Kc.lnli
mewalryubn l<epada seorctrrglaki.ldki di antara merel,a,

' B erilah p eringatm lnp ada marrusia dmt gembir al<anlah

or (mg- or (mg b erimm b ahw a mer elra rnanpunry ai l<efudul<mt

yottg tingi di sisi ffifrn mer:el<a'. Ormry.orangl,afi,
b erl<ata,'S esunggutmy a ot ang ini Whamrnad) b enar -

benm ddslah ail<angsihir yang nydtd'."

(Qs. Yuunus [10]: 2)

rakwir riman Auah: 6;l)5 6{Gjlit-;3 q($i,fi
,j,$1 2$ gow*on menjadi keheranan bagi manusio bahwa Kami



Tlfsir-lrt/l..lhafui

meutahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, ,tBerihh

peringotan hepodo manusia.... r)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, ,.Apakah menjadi
keheranan bagi manusia bila kami mewahyukan Al eur'an ini kepada
seorang laki-laki dari kalangan mereka sendiri sebagai pemberi
peringatan akan siksaan Allah yang pedih bagi yang mendurhakai-
Nya? Seakan mereka tidak pematr mengetarrui bahwa Allatr
sebelumnya juga telah menunrnkan wahyu kepada manusia lain
sebelumnya."

Senada dengan yang kami,ngkapkm di sini adalah pendapat
para ahli tafsir berikut ini:

17589. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Utsman
bin Sa'id menceritakan kepada ka,i, ia berkata: Bisyr bin
Umaratr menceritakan kepada kami dari Abu Waraq, dari
Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ..Tatkald.Allatr

mengutus Muhammad SAW sebagai rasul, orang-orang Arab
mengingkari hal itu, atat ada yang mengingkarinya dari
kalangan mereka. Mereka berkata, .Allah Matra Agung untuk
mengutus rasulnya dari kalangan manusia seperti
Mnhammad'. Allah lalu menunnrkan wfryu., t3iLng1'ogi
# h Jt Gi i\ 'puuttrah menjadi trcheranan bagi
manusia balwa l{ami mewahyiran lcepada seorang taki-laW
di antara mereka....'.

Dia juga berfirman, {C.r*y54$ ut;r7fl|j ,xamr trda*
mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki,.,, (es.
Yuusuf [12]: 109)577

57 rbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611922) dan Ar Mawardi dalam An-Nukat wo
Al Uyn(3B2t).
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17590. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Orang-orong Quraisy

merasa aneh ketika ada seseorang dari kalangan mereka yang

diutus menj adi rasul."578

Sama dengan firman Allah yang lain, '$;i63 
)'6 Sb "Dan

lrepada kaum 'Ad (diutuslah) saudara mereka Huud." (Qs.

Al A'raaf t7l: 6s) tA;:" -i6it3 JV "Dan kcpada kaum

Tsamud (diutuslah) saudara mereka S.halih." (Qs. Al A'raaf
J

tlr: 73) fr,f, &irs; n?rf,l;6':'*5 "Apakah

kalian menjadi heran ketika ada salah seorang laki-laki dari

kalangan kalian yang diutus meniadi rasul? " (Qs. Al A'raaf

[7j:69')

Tatwil fiman Allah: G;1u ;2:Viii ;t:'lVC O-$i #i
@an gembfuakanlah orangarang berbnan bahwa mereha

mempunyai kedudukan yang finggt di sisi Tuhan mereka)

Abu Jatfar berkata: Allatr berfirman, "Apakatr manusia

meftNa heran ketika ada di antara mereka yang diutus menjadi rasul

untuk memberi peringatan kepada manusia dan memberi kabar

gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya, bahwa mereka telah membenarkan sang rasul yang diutus

tersebut?"

Yor 9,y i'rimenjaai atluf daik"* lff.
Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai makna kata ?31

oJ',.

57t Ibnu Athiyyah dalam Al Muhorar Al Waiiz Q/l02).
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Sebagian menafsirkannyq "Mereka memiliki patrala yang baik
berdasarkan apa yang telah mereka persembatrkan, berupa amal

shalih." Riwayat yang menjelaskan demikian adalah:

17591. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada karni dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, tentang uy^t'fi 't+ gte iai ;{)'il ,Bol*o

mereko memrynyai kcdudukan yang tinggi di sisi Tuhan

mereka," ia berkata" "(Maksudnya) adalah patrala lantaran

telatr benar (ddam imannya)."57e

17592. ...ia berkata: Abdullah bin Raja menceritakan kepada kami
dari Ibnu Juraij, dari AMullah bin Katsfu, dari Mujahid,
tentang ayat, ;;; * ;2+ i:S ;{ "t1 ,Batnrta mereka

memrynyai kcdudukan yang tinggi di sisi Tuh,on mereka,,, ia
berkata, "Maksudnya adalah amal-amal shalih..s8o

17593. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku menceritakan
kepadahl dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman

I
Auah, ;; '* e:v iai ;7 "t1f3;C Oji *; ,,Dan

gembirakanlah orang-orang beriman balma mereka

mempunyai kcdudukan yang tinggi di sisi Tuh,an mereko,,,

bahwa artinya adalah pahala yang baik berdasarkan amal
yang mereka persembahlcan.stl

11 AJ Baghawi dalam Ma'alim At-Tozit (3fi36).te Ibnu Athiyyah dalamAl luluhort Al wajiz Qllo3) dan Abu Ja'far An-Nuhhas
dalarrr Ma' ani Al Qtr' m Ql27 6).5tr Al Baghawi dah; Ma'aiim,et-f*oil Qlt36)dan Al eurthubi dalam tafsinrya
(8/306).
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17594. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin
Hubab menceritakan kepada kami dari Ibratrim bin yazid,

dari Al Walid bin Abdullah bin Abu Mughits, dari Mujahid,
tentang aya! U; * q:V ian ;{)'"5 "Bahwa meretra

memlrunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan merelco,"

bahwa maksudnya adalah shalat, puasa, sedekah, dan tasbih

mereka.5t2

17595. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, O:r.o ifi Uatrwa maksudnya adatah

kebaikan.5t3 ' 2

17596. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dari

Mujahid, dengan riwayat yang serupa.

17597. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far
menceritakan kepada kami dari Waraq4 dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujahid, dengan riwayat yang serupa.

17598. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

serupa

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1923).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 379) dan Ibnu Athiryatr dalarn Al Muhurar Al
Wajiz (611923\.

sgt
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17599. Al Qasim menceritakan kepadakrl ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'f1r, dari Ar-Rabi bin Anas, dia berkata,

tentang ayat, t1:y iiti maksudnya adalah pahala, batrwa

mereka telatr benar dalarn imannya kepada Tuhan mereka.Se

17600. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi,

dengan riwayat yang serupa

1760l. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid trr,rkatr.

tentang firnan Allalr ;2:V ii| ;i:'ol$f O-$i #3 "Dan

gembirakanlah o,rang-orang beriman bahuta mereka

mempurryai kedudukan yang tinggi," ia berkata, "Maksudnya

adalatr pahala lantaran telah benar (ikhlas) - dalam

mempersembahkan amal."5t5

Pendapat lain mengatakan batrwa maknanya adalah, mereka

memiliki catatan berupa kedudukan yang tinggl dalam Lauh Malifuzh,

yaitu kebatragiaan. Mereka yang berpendapat demikian adalah:

17602. Al Mutsanna menceritakan kepadalor, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, G3'+ q:V iai $'o1|rt <ri| #5
"Dan gembirakanlah orang-orong beriman bahuta mereka

mempunyai kcdudukan yang tinggi di sisi Tulun merekq" ia

Ibnu Athilyah dalam Al Muhors Al Voiiz (3/103) dan Asy-Syaukani dalam

FathAl Qodb (haL7a7).
Ibnu Athiyyah dalaaAl Muhoro Al Vaiiz$llil2).

5ta
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berkata, "Telatr tertulis bagi mereka kedudukan yang tinggi

dalam catatan terdahulu."5t6

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya yaitu, Muhammad

SAW adalah pemberi syafaat buat merek4 dan beliaulatr kedudukan

yang tingg. Mereka yang berpendapat demikian adalah:

17603. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin Adam

menceritakan kepada kami dari Fudhail bin Amr bin Al Jun,

dari Qatadah atau Al Hasan, (entang firman Allah), fi"ot
G; 1* ete ili "nobuo mereka memlntrtyai kcdudukan

yang tinggt di sisi Tuhan mereka," ia berkata, "Muhammad

SAW sebagai pemberi syafaat kepada me,reka."St7

17604. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman Allah, Ojl rXj
G; '+ ete i:i ;{)'olvr "Dan gembirakanlah orong-

orang berimon bahwa mereka tnempunyai kcdtdukan yang

tinggi di sisi Tuhan mereka," maksudnya adalah, sudatr

tertulis kebenaran (iman mereka) di sisi Tuhan mereka.588

17605. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-

Zttbur menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611922, 1923), Al Baghawi dalan Ma'alim
At-Tanzil (31136), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (4/5).
Ibnu Al Jauzi dalam Zod Al Masir (415) dari Al Hasa.n, Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (611923), Al Mawardi dilamAn-Nukatwa Al Uyun (31421), keduanya
dari Muqatil bin Hayyan, dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qtr'wt
QD76).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611923), Al Mawardi dabm ArcNahat wa Al
Uyun (3 I 42l), dan Ibnu Al J ava doJiam Zad Al Mas ir (3 I 5).

5t6
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Zard bn Aslam, tentang firman Allah, + g+ i:i ;{)"6
gy5 "Bot*a mereka memwnyai kedudukan yang tinggi di

sisf Tuhan merela," ia berkata, "Maksudnya adalatr

Muhammad SAW."58e

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat menurutku

adalah yang menyatakan bahwa makna ayat ini yaitu, mereka

memiliki amal-amal shalih di sisi Allah yang bisa mendatangkan

patrala. Itu karena biasanya oleh orang berkat4 l)tl"!' e tfr, &1 :lb
"Merelra orang-orang yang didahulukan dalam Islam." Artfurya,

mereka yang mempersembahkan kebaikan, layak didahulukan.

Misalnya dikatakan, '?y '?n'rtf'i'maka artinya ia memberikan

sesuatu yang baik pada diriku.-Atau i;. '?n artinya memberikan

sesuatu yang bunrk. Di antara yang selaras dengan makna ini adalah

syair Hassan bin Tsabit berikut ini:

a,ti' gv eqt* rWL.qiJr ituir ui

"Kami punya kedudukan yang tinggi

dan di belakang kami oda pengihtt yang menaati Atlah (mengikuti)

generasi av,ol kami. "59o

Juga syair yang diungkapkan oleh Dzu Ar-Rummah,

F *?5rr6jr ,-*At'tqfr'u6t #! i:6ts
"Kalian memiliki peringkat utama yang tidak diingkari oleh marutsia.

As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsw (41342).
Bait ini terdapat dalan Diwan Hassan bin Tsabit dari sebuah qasidah karyanya
yang berisi pujian untuk para sahabat Rasulullah SAW. Lihat Ad-Diwot $al.
267). Bait ini juga disebutkan oleh Al Qurthubi dalarn tafsinrya (8D07) dan Al
Bahr Al MuhithkaryaAbu Hayyan (6/7).

5t9
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Balruta itu menjodi tinggt di atas lout bila bersama dengan kemuliaan

yang telah lama."S9r

Abu Je'far berkata: Dengan demikian, makna kalimat ini

adalah, beri kabar gembira bagi orang-orang yang berimaru batrwa

mereka punya kebaikan yang akan didahulukan, yaitu amal shalih, di

sisi Tuhan merreka

Takwil fiman Allah: $'2iKrf SySi+Uli3t;@*ns-
orung kafa berfuta, "Sesunggahnya orong ini [MahammadJ benar-

benar adalah tukotg sihir yang nyata')

Abu Jetfer berkata: Para ahli qira'ot berbeda dalam cara

membaca ayat ini.

sebagian merrbacanya U btl $i 5L "sesungguhrrya

orang ini (Muhammad) benor-benar adalah tukang sihir yang nyata."

Artinya, apa yang dibawakan kepada kami berupa Al Qur'an ini tak

lain adalah sihir yang nyaia

Sementara itu, Masruq, Sa'id bin Jubair, dan sejumlah ahli

qira'at KufalL membacanya #"r,,frfS Oy"Suunggrhnya orang

ini (Muhammad) benor-benar adalah tulang sihir yang nyata."

Maksudnya, yamrg membawa peringatan kepada kami dan meyeru

kepada tauhid ini (yaitu Nabi Mutrammad SAW) adalah seorang

penyihir.

5er Ini merupakan bagian dari qasidah-nya yang memuji Abu Umar Bilal bin Abu
Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari. Kata terakhirnya ada yang meriwayatkan
dengan .rhilt'L"6anggaan". A-da pula dengan Ji;ll *lautan". Lihat Ad-Diwan
(hal. 265). Bait ini juga terdapat dalam Tafsir Al Qwtlrubi (8/306) dn Al Balv
Al Muhith(6/10).
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Aku sudah menerangkan dalam pembahasan yang lalu berupa

kalimat yang serupa, bahwa setiap yang disifati dengan satu kata sifat

maka itu menunjukkan yang disifati itu dengan kata sifatry4 dan

sebaliknya.5e2 Siapa saja boleh memilih cara membaca yang ia

inginkan. Mereka menyifati Rasulullatr SAW sebagai penyihir, maka

otomatis yang dibawanya (Al Qur'an) adalah produk sihir. Dengan

begitu, maknanya akan sama dengan cdraapapun ia dibaca.se3

Dalam kalimat ini ada kata yang tersirat dan sudah bisa

dipahami dengan adanya indikasi kalimat yang tampak, sehingga

makna tersirat ini tidak perlu disebutkan, yoitu, "Ketika sudatr

dibacakan kepada mereka watryu yang diturunkan, mereka yang kafir
justru berkata, 'Sungguh, ini adalah sihir yang nyata'."

Abu Ja'far berkata: Dengan demikian, makna kalimat ini

adalah, apakatr orang-orang itu merasa heran bita IGmi mengutus

salah seorang laki-laki dari kalangan mereka sendiri sebagar rasul,

yang salatr satu tugasnya adalah memberi peringatan kepada manusia

dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa

mereka punya kedudukan yang harus didahulukan di sisi Tuhan

mereka. Tapi ketika watryu itu datang dan dibacakan kepada mereka,

orang-orang ka.fir justru berkata "Apa yang dibawa Muhammad

kepada kita hanyalah sihir." Ayat ini turun untuk membantah tuduhan

tersebut.

ooo

5e2 Lihat kembali penafsiran surah Al Maa'idah ayat 110.
5e3 Ibnu Katsir auo ufrfi qira'at Kufah memb acanyai#:# rr! 31 aengan nuruf

a/fl Sedangkan yang lain membacanya ,#'H i.iir'0! tanpa hwfi atif, dan
yang dimaksud adalatr Al Qur'an. Lthat Hujjah r{.1 )iraainral.327).
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:F g"Ii i 16'fu ,i6*9giai {b a 5i xt Ki;iy
{ifi i4:is .biy *;J W nY"At'i;r,r;3

@<ri{'ifi1xie-H
"Senrnggzlny a Tulwn l<ilnuu idlah y',Jilorh y @W

mr,,nciptal<arr langit dorJ bunri dalfirJ erufin fivtsa, l<emdian
Diaber:smayorln ili tas Arq urfiiknengofin segalo

rnnuiarr. Tiailo seorcmg Fan yang al<srr merrtqi tyatadt
lrr,cr;.rarli serudah odt izin Nya. (Dzot) yorJg ite,rrit<ian iatlah
Nlah, Tuhmlcunur mal@ sertahlahDltr' Matlc dpal@h
lww fidak ntmgain}ifl pelaicrur?' (Qs. Yuunus t10l : 3)

Tatffit firman Allah: L AiSt; t$1tl',$rcjli,AtKi'U 
a. 8l e#t|;L 95i'at $6iy.

ixirt,(i<r't

x 
-fu:is 7ut\+ )-- ! t* u (, 

-5i 
iS. ";.;:t :p ipr ? *l5i5'i trtl ita-L+\ 'A (Sesungguhnya Tuhan hanu iatah

Allah yang menciptahan langit dan bumi dalam enarn masa,
hemadian Dia bersemayam di atos Arsy untuk mengatur segara
utwan. Tioda seorang pan yang ahon memberi syataat kecuari
sesudah ada izin-Nyu tDz.atl yang demikian itulah Alloh, Tuhon
kamu, maka sembahloh Dia. Maka apahah kamu tidak mengambil
pelajaran?)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Tuhan kalian ini
adalatr Tutran yang seharusnya. disembatr oleh seluruh makhluk, dan
tak sepantasnya ada yang menyekutukan-Nya dengan sesembahan

lain. Tuhan kalian inilah yang menciptakan langit dan bumi 
-yang

masing-masing berjumlah h{ub- selama enam hari. Hanya Dia yang

melakukan itu tanpa ada yang menandingi. Kernudian Dia



ratsi,4,-Athxlwbui

bersemayam di atas futy, mengatur semua urusan dan memutuskan

perkara yang terjadi di antara makhluk-Nya. Tak ada yang bisa

melawan keputusan-Ny4 tak ada yang bisa mengubah takdir-Nya, dan

tak ada celatr yang luput dari urusan-Nya."

.#L )4 'niyef U6 "Tiada seorang pun yang akan

memberi syafaat kecuali sesudah ada izin-Nya." Artinya, tidak ada

yang bisa memberi syafaat di sisi-Nya pada Hari Kiamat kecuali yang

diberikan izin khusus oleh-Nya.

'Hlt:il i&sjt "(Dzat) yang demikian itulah Allah,

Tuhan kamu." Artinya, Allah SWT menegaskan batrwa yang pantas

menjadi Tuhan kalian adalah yang demikian sifat-Nya" bukan yang

tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa mengatur

kehidupan, seperti sembatran-sembahan mereka yang berupa berhala

itu.

b3-+$ "Makn sembahlah Dia." Artinya, sembahlatr Tuhan

kalian yang demikian sifat-Nya. Hanya Dia yang boleh disembatr.

Esakanlah Dia dalam hal rububiyyah dan uluhiyyatr, serta tinggalkan

berhala-berhala dan semru sekutu yang pernah kalian sembah.

6#'i {n "Maka apatrah lmmu tidak mengambil

pelajaran? " Artinya, tidakkah kalian mengambil pelajaran dari ayat-

ayat dan hujjatr-hujjah ini, sehingga kalian kembali ke pangkuan

tauhid dan hanya menyembah Dia, lalu kalian tinggalkan sekutu-

sekutu Allah itu?

Senada dengan yang kami kemukakan ini adalah pendapat para

atrli tafsir berikut ini:

17606. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu
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Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, fll)ii "M"ngot ,
segala urusan," ia berkata, "Hanya Dia yang mengatur

urusan kehidupan."sq

17607. Ibnu Humaid menceritakan kepada karri, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad

bin Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abu Bazz,4h, dari

Mujatrid, tentang ayat, :,i!! ):t|r$* u(,-i*il ';:i-
"Mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan

memberi syafaat kccuali sesudah ada izin-Nya," ia berkata"

"Artiny4 hanya Dia yang mengatur segala urusan

(kehidupan).'5e5

17608. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Muawiyatr menceritakan kepada lerni, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada [qni dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang aya\ i{1}ii-"Mrrgotur segala urusan,"

'- ia berkata "Hanya Dia yang mengafir urusan kehidupan.'5e6

17609. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dengan riwayat yang serupa.

17610. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

serupa.

Mujahid dalam tafsimya (hal. 379), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611926),

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31137), Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyn (31422), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhrrr Al Wajiz (3/104).
Ibid
Ibid.
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Tatstu AthX'habcri

rl;f '&tfi ls,;fiW;fr ''{':G"#*iA\,
ViAl$|u;;Iyr*Sti'ff \fr t:,ir-$tC;1

<r;i*;ij,Kr,4$(€rr-ri+t1
" Hany a l<,ep ada.N y alah l<arnu senruorrry a al<fr rr l<emb ali ;
sebagai iarrii ydr.gbenm dmipana Allah, se$,ngguhrryo

Nlahrnenciptal<nnmakhlukpadapenrntlaantryal<etrudian
rnengulmrgtrrya(men3hidupl<mwrya)l<srtah$erudah

bubangkit), agar Dia rnerrtni p,,rtdascmlnpodo oftmg'

ofimg ycrngberfuarJ dmt yang mengerialwJ anal slwlih
dengan adil. Dan un/;,,tk ufiigorangkf,fir disedial<mt

mirruman air yang panas df,rJ ddzab yorrrg pedih disebabl'art

l<elafirm merelca.'

(Qs. Yuunus [10]: 4)

Taliiwilfi rmanAlla!:'erfi Va';-fryL;tt'gti+'g;fly
'n +tr ;ii t;jz'"-ii: WU.)A$\jir1fic n-$t'61 #;,
6;jK3- t;'( q'$ $:€-t # Gto"v" kepada-Nvatah kamu

semuanya akan kembali; sebagai ianii yang benar daripada Allah,

sesungguhnya Atlah menciptakan makhluk pada permulaannya

kemudian mengulanginya [menghitlupkannyal kembali [sesudah

berbangkitJ, agar Dia memberi pembalasan kepada ofang-ofang

yang beriman dan yang mengeriakan amal shalih dengan adil. Dan

untuh orang-orang kafr disediahan minuman air yang panas dan

adzab yang pedih disebabkan kekaftran mereka)



Surah Ylunrrs

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Hanya kepada AUatr

-yang 
dalarn ayat sebelunrnya disebutkan sifat-sifat-Nya- kalian

semna akan kembali wahai sekalian manusia Gl ;t't$ ,sebagai

janji yang benar daripada Allah'.

Kata &r 'rbi di sini merupakan mashdar yang artinya Allatr
menjanjikan lepada kalian setelah kalian mati sebagai janji yang haq
(pasti terjadi). Oleh karena itu, kata in dr-nashab-kat.

fi;- 't '&ti V:q-'il "sesungguhrrya Atlah menciptakan

maWtluk pada permulaannya kcmudian mengulanginya
(menghidupkannya) kembali (sesudah berbangkit)." Artinya,
sesungguhnya Tuhan kalian yang pertama kali menciptakan makhluk
dan mengadakanny4 lalu mengulangnya kembali. Selanjutnya, dia
akan ditemukan hidup sebagaimana pertama kali diciptakan, meski
sebelumnya ia telah musnah.

176ll. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah, fU '* 'etll l3:;;-',3L
"Sesungguhnya Allah menciptakan maWtluk pada

permulaannya kcmudian mengulangirrya (menghidupkannya)

lrcmbali (sesudah berbangkit), " ia berkata, "Menghidupkan
kemudian mematikannya. "59T

Abu Ja'far berkata: Aku mengira ia (Mujatrid) berkata,

"Kernudian menghidupkannya kembali."

t' Muiahid dalam tafsirnya (hal. 379), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6fig26),
Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Taruil Qll37), dan Al Mawardi dalam An-Nukat
waAl Uytn(31423).
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17612. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatt

bin Raja menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Abdullah bin Katsir, dari Mujahid, tentang firman Atlah, i3!
fi,; 'i 'olg V:$- "sesungguhnya Atlah menciptakan

*"iit"t pada permulaannya kemudian mengulanginya

(menghiduplrannya) kcmbali (sesudah berbangkit)," ia

berkata "Menghidupkan kemudian mematikannya, kemudian

menghidupkannya kembali."se8

17613. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, #,;- '* Afi Va.,;- frL
"sesungguhnya Allah menciptakan maWtluk Wda

permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya)

lrembali (sesudah berbangkit), " ia berkata, "Menghidupkan

kemudian mematikannya, kemudian memulai kembali

penciptaannya dan menghidupkannya lugr."te

17614. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dengan riwayat serupa.

Para ahli qira'at di beberapa daerah membacany u';rtA t:i#-t/;l

dengan meng-kasrah-kan huruf alif sebagu kalimat baru. Kemudian

disebutkan dari Abu Ja'far Ar-Razi, bahwa ia membacanya dengan

mem-fathah-karl htmf alif, seakan-akan artinya adalah, memang

tn lbtd.se lbid.
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benar Dialah yang telatr memulai penciptaan, kemudian

mengulan gr nYa kembali.'tro

Kata bf saat itu menjadi morfu', sebagaimana perkataan

seorang penyair berikut ini:

*t *'olf ,t!r';13'.ilbf ii'r ''E&;l

"Apakah benar wahai hamba-hamba Allah bahwa aht bukan

pengunjung surga melainkan ada yang mengcwasiht? "

Adapun ayat, Li,.ifrt 149fillftli,:'r. i$f C;4 "...Asar Dia

memberi pembalasan kcpada orang-orong yang beriman dan yang

mengerjakon amal shatih dengan adil." Artinya adalah #;- *
"Kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kcmbali (sesudah

berbangkit)." Allah kembali mengulang penciptaan manusia

sebagaimana benhrknya semula sebelum ia mati.

. l!t:, i$t d;)"...Agtr Dia memberi pembalasan trepada

orang:orang yang beritnan," artinya adalah, agar ia mendapatkan

pahala lantaran telah membenarkan Atlah dan Rasul-Ny4 serta telatr

melakukan apa yang diperintatrkan Allah dan menjauhi apa yang

dilarang-Nya.

+:.ifr,, " Dengan adil, " maksudnya adalah agar Allatr memberi

patrala kepadanya dengan baik berdasarkan amal yang telah ia lakukan

di dunia serta kebaikan pahala yang akan ia dapatkan di akhirat.

@ Jumhur ahli qira'at membacanya ii1 dengan harakat kasrah pada huruf a/f
Abu Ja'far bin Al Qa'qa', Al A'masy, Sahl bin Syr'aib, dan Abdullah,

membacanya if dengaq \ar-akatfathah pada huruf a/fi dan tempatnya manshub

dengan pengandaian,'fi Vl.
Al Farra berkata" 'Tempatnya adalah marfu' dengan pengandaian, 

"!l 
'd.'

Lihat At Muhanar Al Waiiz (31104) dan Ma'ani At Qur'an (1t457).
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Itulah keadilan. k.9t *ttra keadilan dan proporsional. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat berikut ini:

17615. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifhh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat }l..jiq bahwa artinya adalah dengan

keadilan.5or '

Sedangkan firman-Nya, * i; 3. b ;ii l;'i.- 'uilt,
"Dan untuk orang-orang lcafir disedialcan minuman air yang

panas." Di sini Allah memulai pembicaraan dengan

memberikan infomrasi bahwa orang-orang kafir kelak akan

mendapatkan adab. Kalimat ini mengandung makna

sambungan dari kalimat sebelumnya, karena Allah
menyebutkan kabar ini secara umum tentang janji-janji-Nya

kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupua yang

kafir. Kemudian Allah memberitahukan bahwa masing-

masing kelompok ini akan dikembalikan berdasarkan amal

yang mereka lakukan, yang baik akan mendapat balasan yang

baik, dan yang buruk akan mendapat balasan yang buruk
pula. Akan tetapi, ketika sudah disebutkan kabar mengenai

apa yang dijanjikan untuk orang-orang kafir, berupa adzab

yang bisa membawa pendengar kepada pengertian yang

dimaksud, maka dimulailatr kalimat infonnatif dengan makna

kata sambung. Jadi, seolah-olah Allah berfirman, "Orang-

orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, serta

mendustakan ayat-ayat Allah, akan mendapatkan minuman

Mujahid dalam tafsimya (379),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1927), Al
Baghawi dzlam Ma'alim At-Taruil (3/138), dab Ibnu Athiyyatr dalam Al
Muharrar Al Wajiz (31105).
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dari air yang sangat p&s, yaitu minuman yang telah direbus

dan dikuatkan panasnya sampai bergpguran kulit kepala

orang yang mendeka'ri minuman itu dikarenakan pan'Nnya

yang sangat.. Hal ini berdasarkan khabar dari hadits Nabi

sAw.602

Juga sebagaimana disinyalir Allah SWT dalam firman-Nya,

7?lt 
"# 

,P("Seperti besi yang mendidih dan dapat

menghanguskan muka.." (Qs. Al Kahfi [18]: 29)

Y-ata?+ asalnya adalah maful, yang diubatr bentuknya ke

bentuk /a'fl. Asalnya adalah ?'t);;, yang artinya yang

dipanaskan. setiap yang dipanaskan dalam bahasa Arab biasa

disebut hamim, sebagaimana perkataan Marqisyo3 dalam

syairnya berilut ini:

V)aiVdlpqrik'
"setiap hui terdapat air panas baginya

Di dalamrrya telah disiapkan kayt bakar dan api yang telah

dipanaskan."M

Maksud latazfr. e disini adalah air yang dipanaskan'

Firman Allah, 'ilJ $tg) "Dan adzab yang pedih," artinya

adalah di samping air yang panas itu mereka juga masih mendapatkan

* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalamshifah Al Jahannam (2583).
503 eiU.uqqity yunior namanya adalah Umar bin Harmalah bin Sa'd bin Malik'

AdayangmengatakannalnanyaadalatrHarmalahbinSa,d.Adayang
mengatakan selain itu.
Dia 

-merupakan 
seorimg penyair zaman Jahiliyah, dan merupakan paman dari

Tharafah.
Al Marzabani menyebutkan biografinya dalam Al Mu'iam. LI&at Maiaz Al

Qtr' m ka4'a Abu LIb atdah (l D? 4)'
* ;.it ini todapat Mm Miiaz Al Qur'm Qnlq, Al-Lisan (kaa: p), dan

Majaz Al Qt'a (1D74).
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adzp,b yang menyakitkan lantaran telah kafu kepada Allah serta Rasul-

Nya.

ooc

\54 J;6 fi{-' 6i,'fit 4;, J: Jti't+c0| i
-*$iM';;iu,$yS5tKdLt1lir+Silt$ii'i

@ss.;d
"Dialah y filg mer$adilcan matalwi bel.,rshrm ilan bulan

bercalwyadmditctapl<on-Nyamarwilah.mon<ilah(tenpat
tempat) bagt perialcltuan bulm itu, rupay a l<amu

mengetahuibilangm talnm dm puhihmgan (wakar). y'.Jildh

tidak menciptal<mt yutg ilemikian itu melainl<an dffigan
hak. Dia menielaskmr tmrda.tanda (l<ebesaran Nyc) lnpad"

of (mg' or ang Y 6,ttg mengeto^ui 
"'(Qs. Yuunus [10]: 5)

TalrurlI fiman Auah: ';3!r6_i'fitiQ JAi'*rs$f i
j-ig i JS|WS y-trtf,,ir'& t"+qti'dr ;.i *5-:J fr ,
'b53- 

l-A- fnioUn yang menjadikan matahari bersinar dan bulan
bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah [tempat-tempatJ
bagi perjalanan bulan itu, sapayo kamu mengetahui bilangan tahun
dan perhitungan [waktuJ. Allah tidale menciptakan yang demikian
itu mclainkan dengan haq. Dia menjelaskan tanda-tanda

[ke bes aran-Nya) J kepada orang-oran g yan g mengetah ui)
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Abu Ja'far berkata: Sesungguhnya Tuhan kalian yang

menciptakan langit dan bumi ini, iq i JAi '* o$t; ,Dialah

yang menjadikan matahari bersinar," pada siang hari 133'filt "Dan
bulan bercahaya," pada malam hari. Artiny4 Dialah yang

memberikan sinar kepada matahari dan catraya kepada bulan.

J;f;';:-r:s"Donditetapkan-Nyamarailah-manzilah(tempat-
tenpat)." Maksudny4 Allah menetapkannya dan menjadikannya

lurus, sehingga tidak melewati garis edar tersebut.

Dalam ayat ini disebutkan 613ri dengan hanya menyebutkan

satl dhamir, padahal sebelurnnya disebutkan bulan dan matatrari. Ada
dua jawaban dari masalah ini, yaitu:

Pertama: Dhamir huruf ha'(nya) pada kata ini hanya kembali

kepada bulan, tidak kepada matatrari, karena dengan terbitnya bulan

sabitlah (hilat) diketatruinya pergantian bulan dan tatlur (Hijriyyah-
penj), l** dengan matahari.

Kedua: Penyebutan kata ganti salah satu telah mencukupi

keduanya,.sebagaimana dalam firman Allah berikut kn, .rx;L xl|
:rL;:-J3:1" ...podahal Allah dan Rasul-Nya rtutah yang tebih patut
merelra cari keridhaannya.... " (Qs.At-Taubah l9l:62)

Juga sebagaimana perkataan penyair berikut ini,

,r,6", f ,"t );4't fi ,tnbL* i\e";
"Dia menuduhfu dari satu hal yang aht dan ayahht tidak terlibat di

dalamnya

Dia menuduhtat dori dinding sumur."605

605 Bait ini terdapat dalam Ma'ani Al Qar'an karya Al Farra (l/458), Al-Lisan

ftata: J;z), sertaAl Bahr Al lu{thirt$l$).
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Sedangkan firman Allah, \t+$Sto*i i'il;Ijj.,, Suprya
lramu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (wahu),,, artinya
adalah, Allah menetapkan tempat-tempat bulan dan matatrari itu agar

kalian 
-wahai 

orang-orang beriman- tahu jumlah tahun, baik
permulaan maupun beraktrimya. Maksud dari perhitungannya di sini
adalah perhitungan waktu, hari, jam, dan sebagainya.

Allah mengatakan batrwa Allah tidak menciptakan matahari
dan bulan beserta tempat edarnya melainkan berdasarkan kebenaran.
Atau artinya adalah, Allah menciptakan itu semua seorang diri tanpa
ada yang membantu.

+SSi g;- " Di a m e nj e I as kan t anda-t anda (kc b e s ar an- Ny a).,,
Maksudnya menerangkan dengan dalil dan hujjah.

';t:t:'- /tr. "Krpodo orang-orang yang mengetahui." Jika
mereka men-tadabburihal<ikatkeesaan Allah dan kebenaran apa yang

disampaikan oleh Muhammad SAW, berupa penghapusan Berhala,
dan berlepas diri dari patung-patung.

c{to

,r!.$+lA1 Arf',{LL v3 t$i', $t aiy:r giy

6i3.;;lr-s
"Sesznggzhrrya padf, perfiil,aran malmn ilan simrg itu itf,rl

pado apa yarrg diciptal<,an Nldh ililangit dnrl dibwni,
benm.benm terilapat tmda.tadf, (l<elansaan Nya) bagi

ot Ang' ot dr'g Y drJg bqtakw A 

"'(Qs. Yuunus [10]: 6)



Surah Yrunls

Talrwil liman AIIah: Of"l',i,3 6 *tri't $t ,agl' a"oy

6;*- +:A ,.?dS ,rl'i|; ,>i3i (sesuigguhnya pada

pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptahan

Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda

[kehuasaan-Nyal bogi otangarang yang bertahwa)

Abu Ja'far berkata: Allatr memberi peringatan kepada para

harnba-Nya akan hal-hal yang menjadi dalil tentang ketuhanan-Nya,

bahwa Dialah Yang Maha Menciptakan. Dalil itu terdapat pada

pergantian siang dan malarn, jika berakhir malam maka siang akan

menggantikanny4 dan sebaliknya. Dalil lain adalah apa yang Allah

ciptakan di langi! berupa matahari, bulan, dan bintang-bintang. Juga

semua keajaiban yang ada di muka bumi, yang menunjukkan adanya

pencipta untuk itu semua, yang tidak bisa disamai oleh apa pun.

'"LS "Terdapat tanda-tanda (kchtasaan-Nya)," artinya

berdasarkan bukti dan dalil-dalil serta tanda-tanda yang jelas. ,16-
6;tA "(Jntuk orang-orang yang bertalwa." Yaitu bertakwa

kepada Allah, sehingga ia takut terhadap ancaman Allah, dan waspada

akan siksa-Nya itu menyebabkannya tulus beribadah hanya kepada

Allah.

Kalau ada yang berkata, "Apa itu berarti tidak ada dalil dalam

penciptaan langit dan bumi ini tentang adanya Allah bagi orang yang

tidak bertakwa?" Jawabannya adalatr, "Dalam semua itu ada dalil

yang jelas bahwa langit dan bumi itu ada yang menciptakan bagi siapa

saja yang fitrahnya sehat dan terbebas dari penyakit hati. Ini tidak

berarti batrwa dalil tersebut hanya bisa dirasakan oleh orang yang

bertakwa" melainkan maknanya adalah, itu merupakan tanda-tanda

bagi orang yang taktrt akan adzab Allah sehingga hawa nafswrya tidak

bisa membawanya untuk mendustakan kebenaran. Itu semua
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menunjukkan kepada mereka yang fitrahnya sehat, batrwa alam ini
punya pengatur yang seharusnya Dialah yang berhak untuk disembah,

bukan sembahan-sembatran lain yang tak punya kuasa apa-apa."

@<,siga
"Sesnnggzhrryoor(mg-ofi mgyatr.gfidakfl rrrtghorapl<ort

(ddak pucaya alrrln) paeruun denganl<firJi, dan mqasa
puas ilmgan kchifuW ihnif, serta rrrelrctsct tsfieram

ilenganl<chidupanituilonorarrJg-orottgyarJgmelalqil<mt
ayat.ayat Karni. Mqel,a itu tenpdtnya ialah nsala,

disebabl<an apa yang selalu mselca@dl<frn."

(Qs. Yuunus [10]: 7-8)

rarswit lirman Altah: $lli';!u,iri;r6itE6;i7 Oj'i -;,L

ila q3ert,ii,u <rli @lM W1; e i, O;It q,6W
6*t (Sesungguhnya orang4rrang yang tidak mengharapkan

[tidak percaya akanJ pertemuan dengan Kami, dan merasa puas

dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan

itu dan orang-orang yang melalaihan ayat-ayat Kami. Mereka itu
tempatnya ialah neraka, disebabhan apa yang selalu mereka

kerjakan)

ccc

#ig, riff ,#i#i, 6i1,t 6;5-r O-tf i,L

t43€fi ,{'u 6iJ @''M (*E e :& O-5i3
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang yang tidak

takut dengan pertemuan dengan Kami pada Hari Kiamat nanti akan

berlombalomba mendapatkan kemewahan dunia dan lebih memilih

dunia daripada akhirat. Mereka merasa tenang dan betatr dengan hal

tersebut."

? OJft "Dan orang-orang," yarrg lalai dari ayat'ayat

Allah yang dengan jelas menunjukkan keesaan Allah dan bahwa

hanya Dialah yang berhak disembah.

6M "Yang melalaikan." Mereka tidak sadar sehingga tidak

bisa mengetahui hakikat dari perbuatan mereka.

3:3i 5* 4t "Mereka itulah yang tempat kembalinya

adalah neraka." Allah berfirman, 'Mereka yang lalai adalah para

penghuni neraka di akhirat kelak.' 6*t ljlL q
"Disebabkan apa yang mereka kerjakan," di dunia berupa dosa dan

tindakan kriminal serta berbagai kejahatan lainnya.

orang biasa berkata" (>ti ?:i- I lii "Si tulan tidak

mengharapkan si fulan." Maksudnya, dia tidak takut bertemu dengan

si fulan tersebut.

Ini sama dengan firman Allah yang lain, @66;t3;:;\Ke
"Mengapa ksmu tidak percaya akan kebesaran Allah? " (Qs. Nuh

[71]: l3).

Juga seperti perkataan Abu Dzu'aib berikut ini,

ht* 7; i'q\nlr,i1t t';.'l s,J;jt';;t riy

"Jilra ia disengat lebah maka sengatannya itu tidak diharapkan

(idak drtatuti).
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Padahal tukang madu rnencari madunya di sarang lebah itu

sendiri."ffi

Senada dengan yang kami kemukakan ini adalah pendapat para

ahli tafsir dalam riwayat berikut ini:

17616. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada ftami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dari

Mujatrid, ia berkata" tentang firman Allah V,'fi1$ft "Dan

merela mercma' tenteram dengan kchidupan itu." Sama

dengan firman Arah, dy,y;6i;$3li',gS L_i'oq;
W '# 'nuangiiapa yang-menghendaki kchidupan

dunia dan perhiasonnya, niscaya Komi berikan kcpada

mereka balasan pekcrjaan mereka di dunia dengan

sempurna don mereka di dunia itu tidok akan dirugikon."
(Qs. Huud [1]: 15)507

17617. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari Waraqa dari Ibnu Abu Najih,

dari .Ir{ujahid,.tentang finnan Allah, 6;6- 5tstl Ojjl irL

q|6W $+tli -;lu, ;"t "sesungguhnya orang-orang
yang tidak mengharapkan (tidak perccrya akan) pertemuan

Bait syair ini juga terdapat dalam Majaz Al Qtr'm karya Abu Utaidah (1D75),
Al Muhoru Al Wajiz (3/100, dan Al Mawardi dalem An-Nukat wa Al Uyn
(31423).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 379), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6lly28),
dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (hal.75l).
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dengan Kami, dan rnerasa puas dengan kchidupan dunia

serta merasa tenterarn dengan kchidupan itu," dia berkat4

"Ini sama dengan finnan Altah, 6i;$1fi',*St L-j-'oq;
W. '#A dy S.; 'Barangsiapa yang menghendaki

lrchidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan

kcpada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan

sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan'."
(Qs. Huud [11]: l5)608

17618. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Jruaij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sama.

16719. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang finnan Allah, { O-$i-ity
q|g$ $lli {9", irY;) v.tx. 6rt "sesungguhnya

orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan)

pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan

lrchidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan

ittt...." Dia berkata, "Kalau ingin melihat (kebenaran ayat ini)

maka kau akan melihat orang yang cinta dunia itu gembira

demi dunia, sedih demi dunia, marah demi dunia dan ridha

demi dunia."6oe

17620. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

Mujahid dalam tafsimya (hal. 379), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611928),

dan Asy-Syaukani dalan Fath Al Qadir (hal. 751).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611928).

608

609
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tentang firman Allah, -rt$,i;;-t lt:tl, 6;i7 Oil i'L

q'g% 6ff "sesungguhnya orang'orang yang tidak

mengharapkan (tidak perccya akan) pertemuan dengan

Kami, dan merasa pns dengan kehidupan dunia serta

merasa tenteram dengan kchidupan itu...." Dia berkata

"Mereka adalah orang-orang kafir." Kemudian ia membaca,

6*t- lj(4 b" )gi )5'Y A$t "Mereka itu

tempatrryo ialah neraka, disebabkon aW yang selalu mereka

kcrjakan."610

c{tc

)22 c .)/
f+)4-* iwrij.rr.o-$LL
@ ;)1 e* O f$it |y u,-s1;';r2r,u,

G . -, - ';i$, it ;, ?& ra'w; "&-\i &L$ 14 147"

@ <4,11 3;;t3,56
"sesnnggutvnyaor(mg,ordrJgymgbqimandffi men'gerial<f,r'

unat mat slwlih, mqela dibefi petuttiuk olehTuhmt

nrs el<,a l<m ena l<etnmarmy a, di b aw ah tnq ela mengalir

anngai.nmgai di dalam surgct ydrJg pe]'/urhlrfl.flil<natfii. Dod

mqeladidatanwryaialah,'suhhanal<allalrutnma,'dflr'
salam pmghomutan nrr:el<n ialah, 'Sal.dnr'. Dart pawatp

iloa mseka ialah, 'Nhrmilulilaahi rubbil'dal.dmin' .'
(Qs. Yururus [10J: 9,10)

.,0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsinnya (611929) dan Ibnu Athiyfh dalam Al
Iuluhurar Al Waiiz Qll06).
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Takwit firman Allah: €r$1li $^A,iY( <)-i1 It}rq VtlQ1iiJr. <,ri| b\'--2

Ldi'@ r#1,"Ly#'itgi'{;' @ 41 c;L o'#'it'# u,-sfi-a.,i'u &s +X'iy'^Sr 
6 H;; LrTr'& q. i#i "&Ii'rig" <A;:XI3jb ;&i, LrTr-r;, q'#i- "#fi ii"'4" <*Jrl

z---- -. - a J J. -r l- t-. l-t -/- l- !

@ {SoonSSuhnya orangorrang yang beriman dan mengeriakan

amal-amal shalih, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka

karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di

dalam surga yang penuh henikmatan. Doa mereka di dalamnya

ialahr "subhanakallahutntflar" dan salam penghormatan mereka

ialoh, "Salam-" Dan penutup doa mereka ialflh, 'Alhamdulilaahi
rabbil 'aalamin.')

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-

orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta beramal shalih,

yaitu dengan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua

larangan-Ny4 niscaya akan diberi petunjuk oleh-Nya ke surga

berdasarkan imannya kepada Tuhan-Nya itu."

17621."Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kafiIi, ia berkata dari Qatadatr, tentang

firman Allah, -#S *-* c);DAi ljr6triJ,t'. 4-$i iy
Ai ."L 0'i;$l''i? u -sF-;**"sesungguhnva
orang-orang yang beriman dan mengeriakan amal-amal

shalih, mereka diberi petuniuk oleh Tuhan mereka karena

lreimanonnya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di

dalam surga yang penuh kBnikrnatan," dia berkata: Telah

sampai khabar kepada kami batrwa Nabi SAW bersabda,

"sesungguhnya orang mubnin itu bila keluar dari htburnya

malra akan dijetmakan amalnya sebagai sosok yang indah

dan membawa pertanda yang bogus. Dia akan berknta poda

amalnya yang sudah diielmalcan ini, 'Kamu siapa? Demi
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Allah, aht melihatmu sebagai orang yang benar'. Dia akon

menjawab, 'Aht adalah amalmu'. Amalnya ini pun akon

menjadi cahaya dan penuntun dirinya kc surga. Sedangkan

orang kafir, amalnya akan diielmakan meniadi sosok yang

buruk dan pertanda yang buruk Dia pun berkata kcpada

amalnya ini, 'Siapa kamu? Demi Allah, aht melihat engkou

sebagai sosok yang btmtk'. Amalnya menimttab, 'Aht

adatahl amalmu'. Lalu dia membawanya sampai aWirnya

memasukkannya ke dalam neraka. "6rl

17622. Muharrrmad bin Am menceritakan kepadaku, Abu Ashim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, #* &S +X "Tuhan mereka memberi

petunjuk kcpada mereka berdasarkan keimanan mereka," ia

berkata, *Itu akan menjadi cahaya bagi mereka yang dengan

itulah mereka berj alan."6 
I 2

17623. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan riwayat yang sama.

17624. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Waraq4 dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Jami' Al Jcttami' (5840),41 11fud| dalam

Kanz Al '(Jmmal (38963), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611929), dan Ibnu

Athiyyalr dalamAl Muharrar Al Waiiz (31107).

Mujatrid dalarn tafsirnya (hal. 379), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6llV29),

Al Bagalrwi dalam Ma'atim At-Tanzil Qll40), dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (31107).

6t2
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17625. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sama.

Ibnu Juraij berkat4 tentang ayat, #* ,#S 4*
"Tuhan merekn memberi petunjuk kepada mereka

berdasarkan keimanan mereka," ia berkata, "Akan

dijelmakan unhrknya amalnya yang baik dalam bentuk yang

. indah dan bau yang harum. Dia akan menyenangkan

pelakunya dan membawanya pada kebaikan. Dia akan

berkata kepada arnalnya ini, 'Siapa kamu'? Si amal itu akan

berkata, 'Aku adalah amalmu'. Lalu ia memberikan cahaya

kepadanya sampai memasukkannya ke dalam surga. Itulatl

makna firman Allatr, #* &S +-X 'Tuhan mereka

memberi petunjuk kepada mereka berdasarkan kcimanan

.mereka'.

Sedangkan orang kafir akan dijelmakan untuknya amalnya

dalam bentuk yang buruk dan bau yang busuk. Dia akan

selalu bersama pelakunya ini sampai menggiringnya ke

neraka."

Pendapat lain mengatakan batrwa maknanya adalatr, dengan

keimanan yang ada pada merekalah Allah memberi petunjuk

kepada mereka. Mereka yang berpendapat demikian adalah:

,613 firman-Nya,

613 Di sini memang tak terdapat tulisan, dan hanya tampak putih dalaur manuskrip

aslinya. Kemungkinan memang ada catatan yang hilang sejak lamq
sebagaimana diisyaratkan oleh Syailfi Mahmud Syakir.
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F6$l i*n -tg; "Mengalir di bm,ah mereka sungai-

sungai." Artinya, di bawah orang-orang beriman 
-yang

disebutkan Allah sifat-sifatrya- mengalir sungai-sungai

surga.

,Jl *L O "D, surga yang penuh nikmat." Artinya, di

kebun-kebun yang penuh nikmat, yang diberikan Allatl

kepada orang-orang yang taat dan beriman kepada-Nya.

Kalau ada yang berkate "Bagaimana bisa dikatakan mengalir

di bawatr mereka sungai-sungai, padahal dalam Al Qur'an
disebutkan bahwa sungai-sungai itu mengalir di bawah

surga? Selain itu, bagaimana mungkin sungai-sungai itu

mengalir di bawah mereka kecuali di bawatr tanahnya, dan

itu bukanlah sifat sungai-sungai surga, karena sifat sungai

swga adalah mengalir di permukaan tanahnya dan tak ada

parit?"

Jawabannya, "Maknanya berbeda dengan yang engkau

maksudkan. Maksudnya, sungai itu mengalir di bawah

mereka sampai ke depan mereka di kebun-kgbun yang penuh

nikmat. Ini selaras dengan {irman Allah, *ltl U.Qi6
@ f, gt;*: *i;t 'Matra Jibrit menverunva dari

tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati,

sesungguhnya Tuhanmu telah meniadikan anak sungai di

bawahmu".' (Qs. Maryarn |91: 2a)

Sudatr dimaklumi bahwa tidak mungkin anak sungai berada

tepat di bawatrnya, atau Maryam duduk di atas sungai, tapi

maksudnya adalah di depannya dan dekat dengan tempatnya

duduk saat itu. Ini sama pula dengan firman Allah tentang

Fir'aun, g 
"qi 

:tt'li r:$5 h iitl 0,fi1'...brkonkoh
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kerajaan Mesir ini lcepunyaanht dan (bukonkah) sungai-

sungai ini mengalir di ba,wahht...'. " (Qs. Az-Zttkfuuf l43l:
5l) Artinya, berada di dekatku atau di depan mataku."

Adapun firman Allah, '&)iiig"W,ff;' "Doa mereko di
dalamnya ialah,'Subhanalcallahumma'." Artinya, doa yang

mereka ucapkan adalah, "subhaanakallaahumma" (Maha

Suci Engkau ya Allah).

17626. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari IbnuJtraij, ia berkata: Aku diberitatru tentang

finnan Allah, '&li 1I#" Q, {rt "Doa mereka di
dalamnya ialah, 'Subhanakallqhumma'." Bahwa jika ada

bunrng yang lewat di atas mereka dan mereka

menginginkannyq maka mereka berkat4

"Subhaanakallaahumma." Qvlatra Suci Engkau ya Allah).
Itulah doa mereka. Lalu akan datang seorang malaikat

membawakan apa yang mereka inginkan itu dan memberi

salam kepada mereka. Mereka pun menjawab salam malaikat

tersebut. Itulah makna firman Allah, ?gq'#; "Dan

salam penghormatan mereko ialah, 'Salam'." Jika mereka

selesai makan maka mereka pun memuji Allah. Itulah makna

firman Allah, 6:ji,Jl1 3;;9'"*t 6 ;y;';t'; "Dan

penutup doa mereka ialah, 'Alhamdulillahi rabbil
alamin'. "614

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (31140,141), dan ia tidak menyebutkan
sumbernya dari siapa pun, hanya berkata" "Ahli tafsir berkata." Ibnu Katsir
dalam tafsimya (71337). Ar-R^zi dalan Mafatih Al Ghaib (4/807) dari Ibnu
Juraij.
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17627. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepgda kami dari Qatadah, tentang firman Allah, W tr;''fi-Iii i{:.i "Doa mereko di dalamnya ialah,

'subhanakallahumma'. " Artinya yaitu, ifulah maksud

firman-Ny4 '& q fr#; "Dan salam penghormatan

merela ialah,'Salam'. "615

17628. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ubaidutlah Al Asyja'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Suffan berkata, (tentang firman Allah),
'ftli i{4" W. tr;' "Doa mereka di dalamnya ialah,

'subhanakallahumma', dan salam penghortnatan merela

ialah, 'Salam'." Dia berkomentar, "Apabila mereka

menginginkan sesuatu maka mereka berkata, 'Allaahumma'.

Oleh karena itu, apa yang mereka inginkan itu akan

mendatangi mereka."6 I 6

Adapun firman Allah, 'fi-\iifs$maknanya adalatr, ya Allatr,

ini adalah pembersihan bagi-Mu dari segala sifat yang diberikan ahli

syirik kepadamu, berupa kebohongan dan kedustaan kepada diri-Mu.

Senada dengan yang kami katakan ini adalah pendapat para

ahli tafsir dalam riwayat berikut ini:

17629. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

ayahku berkata, dari lebih dari satu orang, dan salatr satunya

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1930) dan Al Mawardi dalam An-Nulcat wa
Al Uytn (31424).
Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya Oal. 128),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(6/1930), dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uytn (31424).

615

616
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adalah Athiyyah, (batrwa) Subhaanallah itu adalatr bentuk

penyucian bagi Allah.6r7

17630. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Sufuan menceritakan kepada kami dari Utsman

bin Abdullah bin Mauhab, ia berkata: Aku mendengar Musa

bin Thalhah berkata, "Rasulullatr SAW ditanya tentang

(makna) 'Subhaanallaah', lalu beliau menjawab, 'Itu
merupakan bentuk pelepasan segala yang buruk dari Allah
swr'."618

17631. Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib serta Khalad bin Aslam

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qabus menceritakan

kepada kami dari ayatrnya, bahwa Ibnu Al Kawwa bertanya

kepada Ali RA tentang (makna) "Subhanallah." Dia

" menjawab, "Itu merupakan kalimat yang diridhai oleh Allah

untuk diri-Nya serditi."6 I e

17632. Nashr bin Abdurratrman Al Audi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Suffan

bin Sa'id Ats-Tsauri, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab

Ath-Thalhi, dari Musa bin Thalhah, ia berkata: Rasulullah

SAW pernah ditanya tentang makna "Subhanallah" lalu

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/140) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (3/107).
Diriwayatkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zqwa'id (10195) dan Al
Qurthubi dalam tafsirnya @/316).
Ibnu Athiyyah dalarnAl Muharrar Al Wajiz(31107).

6t7

618

619



T$sirAt/a,Xhafui

beliau menjawab, "Itu merupakan bentuk pembersihan bagi

Allah dari segala yang buruk'. "620

17633. Ali bin Isa Al Bazzar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ubaidullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdunahman bin Hammad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hafsh bin Sulaiman menceritakan

kepadaku, dia berkata: Thalhah bin Yatrya bin Thalhah

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Thalhah bin

Ubaidullatl, dia berkata: Alor bertanya kepada Rasulullatl

SAW tentang ma}ma "subhonallah", beliau lalu bersabda,

"Itu merupakan bentuk penytcian Allah dari segala yang

6*u7"621

17634. Mutrammad bin Amr bin Tamam Al Kalbi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Sulaiman bin Ayyub menceritakan

kepada karni, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari

kakekku, dari Musa bin Thalhah, dari ayahnya, ia berkata:

Aku berkata, "Wahai Rasulullatl, dP? arti kata

'subhanallah'? Beliau bersabda, 'Itu merupalmn bentuk

penyucian Altah dari segala yang buruk'. "622

'irJi; "Dan salam penghormatan mereka," maksudnya

adalah salarn penghormatan antar mereka.

"& qt "Ialah, 'Salam', " maksudnya adalah, kamu sudah

selamat dan aman dari bahaya yang menimpa para penghuni

neraka. Orang Arab biasa menyebut milik dengan istilatt

tahiyyah, sebagaimana perkataan Amr bin Ma'dikarib,

Lihat atsr sebelumnya.
Ibnu Athiyyatr dalem Al Muhorr Al Waiiz Qll07).Li&iat atso sebelumnya.

Ibid

6m
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. .t 6 z 1. . ol
€,J-h).y rPU.,
"Aht membclwanya berhtnjung kcpada Abu Qabus-

Sehingga aht drtempatkan dalann milibtya bersama tentaraht."Q3

Juga seperti perkataan Z.n:er bin Janab Al Kalbi:

'^fii !rdt' et,ss(,F u
" Dari setiap yang diperoleh seorang pemuda

Telah aht peroleh kccuali tahiyyah (penghormatan)."44

Bait ini terdapat dalam Ad-Diwan dari qasidah yang panjang. Lihat Al
Mausu'ah Asy-Syi'riyyah, Asosiasi Kebudayaan Abu Dhabi.

Bait ini milik Zuhair bin Janab Al Kalbi. Terdapat pula dalam Lisan Al Arab

ftata: J*.) dari Al Muamarain, yang wafat sekitar tatrun 60 3I{/564 M. Bait ini

terdapat pula dalam kttab Al Aghani (19D7).

,F;;i,l a 
"t:l

Finnan-Nya, :i{tiitLl|t "Dan penutup doa mereka iolah,"

Maksudnya, doa terakhir mereka adalalL (A$$ 3;;tt 35it 6
"segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam." Oleh karena itu, kata

Ol tiaat diberi tasydid karena yang dimaksud di sini adalah kalimat

hikayatr.

ooc

aiy 1# p\ A#t:*I\ d*r'f J-"s- tr:

@ Ap- # i.(:.t+ 5;5-r'.'.-i\ 3:ii"&A
"Ddnl<alrusekirarryaNlahmerryegeral<mrleidhatf,nbdgi
marrusia seperti permintaan merel<n unhtk merryegetalcatt

l@bail<frr., pastilah diolhiri unnff merel,a. Mal<nKarrri.

623
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biarlanorarJg-or(mgyorlqddf,kn.rrrrghatolpl<mputemtnrt
dmganKanirbugelimangandidalf,trJlcesesatatmrr:el<f, ,o

(Qs. Yuunus [10]: 11)

Talrwil firman Allah: $ti#'Ai o,';!-5r1 'JJ# 5i
6i3;- *44€vt 5;. 5-7',v-it1 3:ii-M dy,# #U

@an kalau sekiranya Alloh menyegeruhan keiahatan bagi manwia

seperti permintaan mereha untuk menyegerakan kebaikan, pastilah

diakhiri umut mereku Maha Kami biarkan otang-ofang yang tidah

mengharaphan pertemuan dengan Kami, betgelimangan di dalant

hesesatan mereka)

Abu Ja'far berkata: Ayat, dA&tl W tri "Dan kalau

sekiranya Atlah menyegerakan kciahatan bagi manusfa, " artinya

adalatr langsung mengabulkan doa mereka dalam hal keburukan, sama

seperti Dia menyegerakan permohonan mereka dalam hal kebaikan.

'&V, 4y 'r# "Pastilah diamtiri umur mereka'"

Maksudnya mereka pasti celaka dan disegerakan untuk mati. Maksud

lafain irt U, sini adalah dikosongkan (diselesaikan), sebagaimana

dikatakan dalam syair Abu Dzu'aib berikut ini,

3 o.(;t;ib'tf!3$titi ott\T t+i;rL,
e 9.t L' J

"Merelca mengenakan dua baiu besi yang paniang (seolah-olah) yang

membuatnya adalah Daud AS atau Raia Tubba."

t'.ta.C;l-J'--$l 3l{i "Mol* Kami biarpan orang-orang

yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami." Artinya, Kami

akan membiarkan orang-orang yang tidak takut dengan siksa Kami,
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yang tidak pula beriman pada adanya Hari Kebangkitan #
artinya kedurhakaan <ri1;- artinya selalu ragu.

Allah menginformasikan berita tentang keadaan orang-orang

kafir, bahwa mereka tidak beriman dengan Hari Kebangkitan. Bahkan
mereka menantang agar hari itu segera didatangkan kepada mereka.

Ketika tantangan mereka tidak dipenuhi, mereka pun ragu dengan

kebenarannya. Andai Allah memenuhi permintaan mereka" maka

mereka justru akan mengatakan itu adalatr perbuatan berhala-berhala
yang mereka sembah, sehingga mereka akan semakin kuat beribadah

kepada berhala-berhala tersebut.

Senada dengan yang kami di sini adalatr pendapat

para ahli tafsir dalam riwayat berikut ini:

17635. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ':35 *9X 3$i I,
#\ -4qai1 "Dan katau sefiranya Ailah
menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan

mereka untuk menyegerakan kebaikan." Dia berkomentar,

"Itu berupa sumpatran orang bila ia maratr kepada anaknya

atau hartany4 dengan berkata" 'semoga Allah tidak
memberkatrimu'. Atau ia melalaratny 

^.t$25
17636. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat Al;;,>-l':3"fi *9x \-li $
625 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ilyun QIAS) dan Asy-Syaukani dalam

Fath Al Qadir (ha1.754).
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P\"Dan kalau sekiranyo Allah menyegerakan keiahatan

bagt manusia seperti permintaan mereka untuk

menyegerakan kebaikan." Dia berkomentar, "Itu berupa

sumpatr seseorang kepada anak aau hartanya jika ia maratr

terhadapnya dengan berkata, 'Ya Allah, jangan berikan

berkah kepadanya dan laknatlah dia'. Andai yang seperti ini

disegerakan oleh Allab sebagaimana Dia biasa

menyegerakan pengabulan doa kebaikan" niscaya orang-

orang itu akan celaka."626

17637. Al Mutsanna menceritakan ke,padakq ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullalt

menceritakan kepada karni dari Wraqa dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, tentang ay& ISSV 4W '!r!,

,ie 'ii U3-ft "Mt kolan sekiranya Allah

menyegerakan keiahatan bagr mmrusia seperti permintaan

mereka untuk menyegerakon kcbaikm." Dia berkornentar,

"Ifu berupa sumpah seseorang kepada anak atau hartanya jika

ia maratr terhadapnya, dengan mengatakan, 'Ya Allatr, jangan

berikan berkah kepadanya dan laknatlah dia'.

&Vt ily 'r# 'Pastilah diaWtiri umur mereka'.

Maksudnya, yang didoakan itu akan segera celaka atau

mati."a7

17638. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, o1l3\

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 379, 380) dm lb,nu Abu Hatim dalam tafsirnya
(6tre32).
Ibid

626

62?
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i3!U i)W'$ilW '$i "Dan kalau sekiranya Allah
/--'1, '
mefryegerakan lrejahatan bagi manusia seperti permintaan

mereka untuk menyegerakan kcbailcan " Dia berkomentar,

..seperti sumpah seseorang kepada anak atau hartanya jika ia

maratr terhadapnya, dengan berkata, 'Ya Allah, jangan

berikan berkatr kepadanya dan laknatlatr dia'. Alah. pun

berfirman, '&V: 
;,ly r# 'Niscrya akan diakhirilah umur

mereka., Makzudnya, y^ng didoakan itu akan segera celaka

atau mati.

Allah berfirman tag, €i-6.5iit- 'u-51":{i 'Maka Kami

biukan orang-orqng yang tidak mengharapkon pertemuan

dengon Kami,. Artinya, Kami tidak akan mencelakakan

orang-orang musyrik itu, tapi Karni akan membiarkan

mereka dalam kedurhakaan dan kehidupan yang dipenuhi

keraguan."628

l76ig. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadafr, tentang firman Allah, J-"5- tr;

;jJ\$t;;fi'fii,4flylitl"DankatausekiranvaAttah
menyegerakan keiahatan bagi manusia seperti permintaan

mereka untuk menyegerakan kcbaikan' "

Dia berkata, "Berupa doa seseorang kecelakaan atas dirinya

sendiri atau harta mitiknya yang sebenarnya ia sendiri tidak

suka bila menjadi kenYataan.'62e

6itt

629
Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6t1932), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

TaruiI (3/141), dan Asy-syaukani dalam Foth Al Qadir (hal' 754)'
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17640. Yurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid, berl<ata,
tentang firman Allah, ;vt ;1y r-a "pastilah diahtiri
umur mereka." Maksudnya adalah, Kami akan mencelakakan
mereka.

Lalu ia (Ibnu Zatd) membaca ayat, fii1;r2l5riE,& d;v
"Kami tidak meninggalkannya di atas permukaan bumi ini
suatu makhluk melata pun... ,, (es. Faathir [35]: afl.

Lafazh ,{t;r;;:t di-manshub-kan karen a ada lafazh tq:;
Ini sama dengan perkataan orang el;$ iflt irii "tt*i ini aku berdiri
seperti berdirinya kamu.,,

LatainigJ':' di sini bukan mashdar (maful muthlaq-penj)
dari lafazh 'j;ri- k;"a kalau ia mashdar, maka tidak bisa dimasuki
hwut kaafyang berfungsi sebagai pemberi arti ..seperti,,.

L_. ^ .Pana ahli qira'ar berbeda dalam membaca ayat

i)3il1 " P astil ah di akhiri umur meFeka.,,

Mayoritas ahli qira'at.Hijaz dan Irak membacanya dalam
bentuk kata keria. pasif (r*) Artinya, subjeknya tidak disebut,
sehingga latazin.1+lr aiUu" a' marfu ,.

Sedangkan kebanyakan ahli qira.ar Syam membacanya ,p'{*l'd|Niscaya Dia pasti akan mengakhiri umur mereka.,, Artinya,
Allah yang akan melakukan itu.630

. 3, , -)-7dLe

630 Ibnu Amir membacanya !:y.py mem-fathah-kan huruf qaf dan dhadh, u$!serta me-n4r hab-kan kata i,i.lif
sementara'tu, yanq rain mernbac 

^yu i)3$ a r -a tidak disebutk , fa,ir-nya. Lihat Hujjaj Al eira'at (hal. 328).'
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Kedua qira'at tersebut maknanya sama, sehingga yang

manapun dibac4 bacaannya tetap benar. Hanya saja, aku membacanya

dalam bentuk kata kerja pasif, karena itulah yang paling banyak

dilakukan oleh pala q ar i.

ooc

GK6i qG j &6 I =*1L66'" Ai';fii1lt riS

'*/gtq AfKrfr i* JyU$ I &+'y di" 16

-<,y-i-YK
"Ddnapabilamarutsiaditimpabalwyadiaberdoal<epada

Kami ilalarn l<e adafr rr b ub ming, fuduk atau b q diri, tetopi
s etelah Karri hilffigl<nrr b ahay a itu dmip admy a, dia

(l<ernb ali) melalui (i alanny a y clrlg se s at), s eolah. olah dia
tidok p emah b er do a lnp ada Kami untrrk (men *ilansl<rlrl)
bahaya yorng telah menimpurya. Begihtlah ormrg.orong

ycing melanpauibatas itu memandangbaik apa ymtg selalu
merel<nl<erjakart." (Qs. Yuunus [10] : l2')

Takwil firman Auah: t'+G'1414-614i *7.ip,ti6
i,: 6KLJ ? Jyiai i-;Y:-', if i dg6;-c;S I
Z,Y:'-i3ft'+-oA1@an apabita manusia ditimpa bahaya dia

berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri,
tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia

[kembaliJ melalui [jalannya yang sesatJ, seolah-olah dia tidah
pernah berdoa kepada Kami untuk [menghilangkanJ bahaya yang
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lelah menimpany* Begitalah orang4rang yong melampaui batas

itu memandong baik apa yang selalu mereha kerjohan)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Apabila seseorang

ditimpa kesusatran hidup atau kemalffigffi, maka ia berdoa kepada
Allah, memohon pertolongan kepada-Nya untuk menghilangkan
kemalangan itu sambil berbaring, duduk, atau berdiri."

{i" iA 6K 6i "setelah Kami hilangtran bahaya itu
daripadanya, " artinya letelah Kami hilangkan apa yang menimpanya
itt, i73 i* JyU'i I 6e='i,,Dia (trcmbali) metatui (iatannya

yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kcpada Kami untuk
(menghilangkan) bahoya yang telah menimpanya." Artinyq ia tetap
pada jalannya semula sebelum ditimpa kemalangan. Ia lupa apa yang

telah menimpanya ketika dia memelas minta pertolongan dari hal
tersebut, dan dia tetap saja menjadi kafir kepada Allah, padatral Allah
telatr melepaskan kemalangan yang menimpanya. Demikiart'.itulatl
dihiasi bagi orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka
menganggap apa yang mereka lalokan itu telah benar. Dia tidak
bersyukur, dan justru kembali pada perbuatan syiriknya dengan
menyembah berbagai tuhan selain Allah.

Allah berfirman, 5y-;_ t^(Y '+A4 ,,Begitulah

orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang
selalu mereka kerjakan. " Artinya, sebagaimana tertipunya orang yang

ditimpa kemalangan ini, maka begitu pula orang-orang yang

melampaui batas itu tertipu. Mereka tetap mendustakan Allah dan para

nabi-Nya, dengan mengatakan kata-kata yang lancang yang tidak
diizinkan Allah untuk diucapkan. Mereka juga tetap melakukan
kemaksiatan dan kesyirikan terhadap Allah.
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Senada dengan yang kami kemukakan ini adalatr perkataan

para ahli tafsir dalam riwayat berikut ini:

1764L Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, tentang firman Allah, .*;4-GG1
"Dia berdoa lcepada Kami dalam keadaan berbaring."

Artinya, ia berdoa sambil berbaring.

tco

Au, ff r; w $ ## eb35i Kiil fi:
@ |ry*5 ;;rt "#*tfK VA$K 3 eilu,

"Ddrrse$rnggultnyaKarritclahmerrtinasal<f,rrurnat'r'unat
sebelurn l<arrut, l<etil<f, mercla berbuat lcezlwlfunart, pddahdl

r asnl- r asul rner ek a taldh dat ang lnp ada rnel": elca dengart

rnerrtb aw a l<et er angan l<ctsr ongan y arJg fi ! dfu , tetapi

merel<asel<ali.l<alitidakhendakbet'trnan.Demikianlah
Kami menb eri p errtb alas an l<cp ada or dng' or dng y olrrg

bqbuat dasd." (Qs. Yuunus [10]: 13)

rakwil firman Allah: 'W g Sti u$351KGt A;
'+ifiifi,G AfKlj-A$ft5 ,;x[u, -it:": i)ii\1!.1 Toon

sesungguhnya Kami telah membinasakan umat'umat sebelum

kamu, ketika mereka berbuat kezhaliman, padahal rasul-rasal

mereka telah datang hepada mereha dengan membawa keterangan-

keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali fidak hendah
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beriman. Demikianlah Kami memberi pembalasan hepada orang-

orang yang berbuat dosa)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kami telah

membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kamu 
-wahai 

orang-

orang musyrik- yang juga mendustakan para rasul Allah dan

mendustakan Tuhan mereka.

W$ "Ketika mereka berbuat kezhaliman," artirtya,ketika

mereka menyekutukan (melalcukan syirik) dan membangkang perintah

Allah.

,"1:": #i1.t "Padahal rasul-rasul mereka telah datang

kepada mereka,l' d*i sisi Allah (yang mengutus mereka). ,1$U,
"Dengan membawa keterangan-kcterangan yang rryata, " berupa ayat-

ayat dan berbagai keterangan nyata yang menjelaskan kebenaran

orang yang membawanya.

Kalimat dalaln ayat ini berarti, para rasul telah datanj t"paaa

mereka dengan membawa berbagai ayat dan keterangan, bahwa apa

yang dibawa itu merupakan kebenaran.

WA f;( 6 "Tetapi mereka sekati-kali tidak hendak

beriman. " Artiny4 umat-umat yang dibinasakan itu tidak juga mau

beriman kepada para rasul yang membawa berbagu ayat dan bukti

kebenaran tadi, sehingga mereka tetap tidak mau mengesakan Allah.

'u-;,5 i;;rt "# 
ALK "Demikianlah Kami memberi

pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa." Allah

berfirman, "Ketika Kami telatr membinasakan umat-umat sebelurn

kalian ini lantaran mereka telah menztralimi diri mereka sendiri

dengan mendustakan para rasul dan menolak nasihat mereka, maka

hal yang sama juga akan Aku lakukan kepada kalian karena telatr
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mendustakan rasul yang Aku utus kepada kalian, yaitu Mutrammad

SAW. Juga lantaran kezhaliman kalian pada diri kalian sendiri, yaitu

menyekutukan Allah. Kalau kalian tidak juga mau bertobat dari semua

itu, maka balasan untuk orang kafir di sisi-Ku adalah binasa karena

murka-Ku di dunia dan dimasukkan ke neraka di aldrirat kelak."

ooo

3S384A;fi A,ti*icJir-#,e?
< 1.,:
d3l,.rrt

"KenudiartKmriiadil<frnl<otrnlpenganti'penggartt
knercl,a) di rnrlabutr.i semdah mrl.:el,a, ruFqyaKami

memperhatilanbagaimanol<arrwberbuat.

(Qs. Yuurrus [10J: 14)

Takwil lirman A[ah: bi;'u,tfui i.4€ {g?
6jI5 3,5 ';!L3- (Kemudian Kami iadikan kamu pengsanfi-

pengganti [merekal di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami

memperhatikan bagaimana kamu berb uat)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnan, "Kemudian Kami

jadikan kalian, wahai sekalian manusi4 sebagai pengganti (khalifah)

dari umat-umat terdatrulu, yang telah Kami binasakan sebelumnya

lantaran kedr:rhakaan mereka. Kami jadikan kalian pengganti mereka

di muka bumi ini dan kalianlah yang berperan setelah mereka."

'ojS 3S'j,7 " Supaya Kami memperhatikan bagaimana

Iramu berbuat." Maksudnya, supaya Kami melihat apakah yang akan
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kalian lakukan itu sama dengan perbuatan orang-orang yang telah

Kami binasakan tersebut lantaran kafir dan melalnrkan dosa-dosa

kepada Allah? Bila sama maka kalian akan mendapatkan adz,ab

sebagaimana yang mereka dapatkan, dan bila kalian temyata beriman

kepada Allah dan Hari Akhir, serta mempercayai adanya kebangkitan

setelah mati, maka kalian berhak mendapatkan pahala dari Tuhan

kalian.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17642. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada karni dari Qatadatr, tentang firman

A[ah swr,,is"E4b:.fr 'u 6{t,1J.# &?
'oJ:S " Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti

(mereka) di muka bumi sesudah merela, supqya Kami

memperhatikan bagaimana kamu berbuat." Disebutkan

kepada kami batrwa Umar bin Al Khaththab RA berkata,

"Benarlah Tuhan kita, Dia tidak menjadikan kita pengganti

melainkan untuk menguji apa yang akan kita perbuat. Oleh

karena itu, perlihatkanlah amal kalian yang baik-baik kepada

Tuhan kalian, baik pada siang hari maupun malam hari, baik

ketika dilihat banyak orang maupun ketika sendirian."53l

17643. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaidbn
Auf Abu Rabi'ah Fahd menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit Al
Bunani, dari Abdurratrman bin Abu Laila, bahwa Auf bin

Malik RA berkata kepada Abu Bakar RA, "Aku melihat

seolah tarLgga langit diturunkan, lalu dinaiki oleh Rasulullatr

63r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(6/D3Q.
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SAW. Kemudian ada lagi yang diturunkan dan dinaiki oleh

Abu Bakar. Orang-orang lalu diberi diukur dengan hasta di
sisi mimbar, dan Umar diberi tambatran mendapatkan tiga
hasta menuju mimbar. Tapi Umar berkata, "Wahai Auf
jangan ceritakan kepada kami tentang mimpimu itu, kami
tidak memerlukannya."

Tatkala ia telah diangkat menjadi khalifah, maka ia kembali

berkata, *Wahai Auf ceritakan kembali mimpimu yang

dulu!" Aku berkata padanya, "Bukankah kau telatr

melarangku dan mengatakan tidak perlu menceritakan

mimpiku itu?!" Dia berkat4 "Celaka kamu! Aku tidak mau

kahlifah Rasulullatr SAW meratapi dirinya sendiri."

Kemudian Auf menceritakan mimpinya itu kepada Umar,

sampai pada kisatr diberi tiga hasta. Dia berkata Salatr

satunya adalah ia menjadi khalifah, yang kedua adalatr batrwa
- ia tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela,

dan yang ketiga ia akan mati sebagai syahid. Kemudian ia

y"y::"u,,35'rL,i er;;'u,;'ii,t J i,6 {.e ?
d_rlt 16 "Kemudian Kami jadilan kamu pengganti-pengganti

(mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami

memperhatilcan b agaimana kamu berbuat. "

Engkau telah diangkat menjadi Khalifah wahai Umar, maka

tunggulah apa yang akan kamu lakukan. Adapun masalatr

aku tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela, maka

itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sedangkan

bahwa aku akan mati syahid, bagaimana mungkin Umar akan

mati syahid padatral kaum muslimin selalu ada di

-
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sekelilingnya?!" Kemudian ia berkata, "sesungguhnya Allah
maha berkuasa atas segala sesuatu."632

ooc

632 Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabaqat Al Kubra (3/252-253),Ibnu
Katsir dengan redaksi yang sama dalam tafsimya (71340-341), serta Ibnu
Athiyyah dengan redaksi yang sama dengan tadi, dalam Al Muharrar Al Wajiz
(3/l l0).

6'W,'*7{ 6-li 36 W 6gr. 4 p Gb

u fr,jj fu -lK (, ji\";, lT ri -&,2t;,-x,, esi
i; i.{; oyArA4yUytiicit{5 if#,{ru

@#i+rs
oDan apabila dibacal<m lnpado nrrr:elca cydt ayat Kani

ydrJg fllata, or(mglorctflg yar.g dnak merrgharorpl(f,rJ
pertemuan dmgm Karrli- ber:l<ata"'D otangfl<mtlah N

Qur'an yanglain dmi ini atau gantilah ilia'. Katal<drrlah,
'Tidnklah patutbagilil nwngg(mtirrya dmi pihak dbiku

sendiri. AIcu tidak rnelrryiil<ut l<eanali apa yang diwatryul<mt
l<epadaku. Sesungguhnya aku talcut jill.o menfulnhal<ai

Tuhanlcu kep ada siksa hmi y ang b e s ar (kiamat)' ."
(Qs. Yuunus [10J: 15)

ratrwit firman Arra[: 6-ii J6, W. Gur, *7;,\! tii"
n fr i: t1 -a -LK (, ji I X{ji; o i,,,A *i ?.c:1";;7
+i.4r1i i; i;ft i,y,36 e;4i{;i.c,Jil3 ql-; iw
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f.#(Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang

nyata, orang-orang yang tidak mengharaphan pertemuan dengan

Kami berkata, "Datangkanlah Al Qur'an yang lain dari ini atau

gantilah dio.' Katakanlah, uTidaklah patut bagiku menggantinya

dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang

diwahyukan kepadaku Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai

Tuhanku kepada siksa hari yang besar [kiamatJ.")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Jika ayat Al Qur'an
ini dibacakan kepada orang-orang musyrik itu, berupa keterangan-

keterangan yang jelas dan menjadi bukti nyat4 maka '1 -1$i 36

fflA-it;i-'Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan

dengan Kami berkata' . Artiny4 orang-orang yang tidak takut dengan

adzab Allah, tidak percaya dengan janji-janji-Nya, serta mengingkari

Hari Kebangkitan itu akan berkata fi 5 TS * qt;A $l
'Datanglranlah Al Qur'an yang lain dari ini atau gantilah dia'.

Artirya, ubah saja ayat-ayatnya. Oleh karena itu,. katakan kepada

mereka watrai Muhammad, -qfr ;fu ,r 5t*4 o1-rl. -ffi Y

'TidaHah patut bagifu menggantinya dari pihak dirilru sendiri', alas

dasar inisiatifku sendiri."

Perubahan atau penggantian ayat yang mereka inginkan adalah

mengubah ayat ancaman menjadi ayat iming-iming kebaikan, ayat

haram menjadi halal, dan ayat halal menjadi haram. Oleh karena itu,

Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengatakan kepada mereka

batrwa beliau tidak bisa mengubah hukum dan keputusan Allah,

karena ia hanya seorang rasul yang diperintahkan untuk

menyampaikan watryu.

Firman Allah, 4LG3.C,1 CJ Sy "Aht tidak mengihtt

kecuali apa yang diwahyukan kepadaht," artinya adalatr, aku tidak
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memerintahkan atau melarang kalian dalam hal apa pun melainkan

berdasarkan wahyu yang diturunkan Tuhan kepadaku.

-brri-4$; 
,i; i;;" i'y3(Agy"sesungguhnva atat tahtt

mendapat adzab yang besar bila aht mendurhakai Tuhanht,"

Artinya, aku takut kepada Allah bila aku melawan perintah-Nya dan

mengubarrryf --lyyyg**'_'-*"2!\,Toy'P*y::y*
|i;7-'Cryi;i5:9G%E:gF;tpada,1l.s )J4't;5),.;' tl l:r -^A*j Je

$A^(i-""<.1r-airK1, i c; uK. Jt:)i; s;i'&;6i ;LLlif J:.-A+\i;#j-&j{.1, i u; ufa J$\ Gi:
@ 3rr7 "Hari di mano kalian melihat kegontkegoncangan yang

membuat para wanita yang sedang menytsui lalai dari anak-anak

yang disusuinya dan gugurlah kandungan dari para wanita yang

mengandung, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk,

padahal mereka sebenarnya tidakmabuk " (Qs. Al Hajj [22):2)

{rOC

36 :+ #r's $i'e$,i3i3 ti';dtb i S

" Katakanlah,' l ikalm Nlah menghendaki, niscay a olcu

tiddk membacal,amryal<epado,mr dan Nlah tidak (p"la)
memberitalrukanny a l<epadarrut' Seszngguhny a al<u teldh

tinggalbercamarmtbeberapalamasebehtrnnya.Mal<a
ap okah karrru tidak memikirl<army a' ? "

(Qs. Yuunus [10]: 16)

<rj;;$A#n#'F4
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Talrwil firman Alrah: 7i 'b$L 'aii3 ( rifr",c, tr s
<,j4; t6Ja# n(;'HrU. 36, 4 idii,tlx"takantah,
"lihalau Allah menghendaki, niscaya aku fidak membacakannya

kepadamu dan Allah tidak [pulal memberitahukannya kepadamu."

Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama

sebelumny* Maka apakah kamu fidak memikirkannya?)

Abu Ja'far berkata: Allah menerangkan hujjah-hujjatr yang

harus disampaikan kppada kaum musyrik yang mengatakan kepada

Muhammad SAw, X"t, J iti # gl;A 93i "Datanglanlah At

Qur'an yang lain dari ini atau gantilah dia.' Katakan watrai

Muhammad , 'W,i3i3(,fifrl$tr "Jikalau Allah menghendaH,

niscaya aht tidak membacakannya lcepadamu dan Allah tidak (pula)

memberitahukannya kepadamu." Artinya, aku tidak akan

membacakan Al Qur'an ini kepada kalian, wahai sekalian manusia,

yaitu ia tidak akan turun kepadaku sehingga aku tak bisa

menyampaikannya kepada kalian. -a id$*-Si "Do, Altah tidak

(pula) memberitahuknnnya kepadamu." Artinya, Aku tidak

mengaj arkannya kepada kalian.

Kemudian aku (Muhammad) telah tinggal bersama kalian

selama empat puluh tahun sebelum membacakat ayat Al Qur'an ini

dan selama itu ia belum diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. 53
<rh; "Maka apakah knmu tidak memikirknnnya? " Artinya, kalau

aku ingin membuat pemyataan dusta kepada kalian, tentu aku sudah

melakukannya sejak aku masih muda, jauh sebelum aku

membacakannya kepada kalian seperti sekarang ini. Pada saat ini aku

sudah berada dalam keadaan yang sangat mapan, andai tidak

diwatryukan hat ini kepadaku dan tidak diperintahkan untuk

membacakannya kepada kalian.
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Senada dengan yang kami kemukakan di sini adalatr pendapat

para ahli tafsir dalam riwayat berikut ini:

17644. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, -, #t:J 1i "Dan Altah tidak (puta)

memberitahukannya kepadamu. " Artinya, dan tidak

mengaj arkan kalian.633

17645. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah, .4 idiriJ 1') 'e$ ,ai53 ( {irr61 "ritcatau

Allah menghendaki, niscaya aht tidak membacakannya

kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitalutkannya

kepadamu," ia berkata, "Artinyq andai Allah mau tenfu aku

tidak akan mengajari kalian tentang (Al Qur'an) itu."534

17646. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkat4 Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata, Hajjaj menceritakan

kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Ibnu Abbas berkata

tentang_ firp* Allah swT, 13 'H; ,aij3 ( {ifri6 I
.+ FiiS "Jikalau Allah mengh,endaki, niscaya alat tidak
membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula)

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611934) dan AI Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (31144).
Aku belum menemukan riwayat ini dengan sanad tadi. Maknanya dapat dilihat
pada atsar sebelumnya.

633

634
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memberitahuknnnya kcpadamu," maksudnya adalah, apa

yang telah kuperingatkan kepada kalian dengannya.635

17647. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, t- (fi
-,,!s # $;A e3i fi^i;i.t 6Ji 36 :# Gc.t *{"
^"i, 

5 "Dan apabila dibacakan oyat-ayat Komi kepada

merela yang menjelaskan, maka orang-orang yang tidak

mengharapkan pertemuan dengan Kami itu berkata,

'Bawaknn Al Qur'an lain selain ini, atau ganti saia (ayat-

oyatnya) '. " Artinya, itu merupakan perkataan orang-orang

musyrik Makkah kepada Nabi SAW. Allah lalu berfirman

kepada Nabi-Nya, A 33):31', 'P1;,!ii3(,'iirlii $
6j4; t6 r# n'(;'Alil 36 "Katatrnntah,

'Kalau Allah menghendaki, nisctya aht tidak akan

"- membacalannya untuk lalian dan tidak pula

memberitahukannya kcpada kalian. Sesungguhrrya aht telah

tinggal beberapa bersama kalian sebelumnya. Maka, apakah

lalian tidak rnemikirkan'?" Maksudnya, beliau telah

bersama mereka selama empat puluh tahun.636

17648. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, s; 'ptr; ,1313 |'in',M tr s
'- 'riJ "Katakanlah, 'Jikalau Altah menghendaki,'), A}-

Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (31144) Ibnu Athiyatr dalan Al Muharrar

.lt Wiiiz (3/ll0) keduanya menggunakan lafazh f./;f sebagai pengganti dari

hfazh t'u./r.
Ibnu ALu Hatim dalam tafsimya (6t1934,1935) dalam tiga atso yang berbeda,

namun dengan sanad yang sama.

l-
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niscaya aht tidak mernbacakanrrya kepadamu dan Allah

tidak (pula) memberitahulannya lcepadamu'," dia berkata,

"Artinya, aku tidak akan mengajarimu."637

17649. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang ayat, .4 $irltt-i ii.j
"Dan Allah tidak (pula) memberitahulannya kepadamu."

Maksudnya adalah, aku tidak akan memberitahumu tentang

hal itu.638

17650. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata,

tentang firman Allah, .a id$*-{j" Do, Altah tidak (pula)

memberitahuknnnya kepadamu'. " Artinyq Allah tidak akan

membuat kalian merasakannya.639 .-,

Abu Ja'far berkata: Menurut ahli tata bahasa, Qira'at yang

diriwayatkan dari Al Hasan ini merupakan kekeliruan Arab.

Al Farra mengatakan sebuah riwayat dari Al Hasan, bahwa ia

membacanyu, *.'$I,fisii li iitca tidak ada kata selain 'tis's atau' U-rit.

Alasannya, huruf ya' dan waw jika &-fathah-kan sebelumnya atau

disukunkan maka keduanya harus disebutkan dan tidak diganti dengan

alif sepertihalnya pada kata'clat aar_katabyi. Ada kemungkinan

AI Hasan melakukan sebagaimana kebiasaannya yang fasih sehingga

637 Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (l/459).
638 Al Fara dalart Ma'ani Al Qur'an (11459) dan Ibnu Athiyyah dalam Al

Muharrar Al lilajiz (3lll0).
63e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611935), dengan redaksi yang sama dari

Qatadalr, juga oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41348).
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menghamzatrkanny4 karena ini mirip dengan kata liit bli aan yang

sejenisnya.

Ada kalanya orang Arab sendiri melakukan kerancuan dalam

huruf bila menyebutkan kata yang beralhiran hamzah. Aku sendiri

pemalr mendengar seorang perempuan dari Thayy berkata, l:: ctbl
c,(i'tiq "Aku meratapi suamiku dengan bait-bait syair." Kadang orang
jrgu t.tittg berkata, 

"'+ziJu, 

oV "Aku bertalbiyah dengan haji." Juga

O-r-Jlt t tli "Aku memanisi tepung." Semua kalimat ini sebenamya

salalr (menurut tata batrasa) karena kata'(d6 berarti menghilangkan

kehausan dari unta, sedangkan kata'Viberarti ke laba'.

Sepertinya sebagian ahli batrasa dari Bashrah beranggapan

tidak ada alasan rmtu membenarkan bacaan Al Hasan ini, karena kata

tersebut berasal dari kata U-1if yang bentuknya sama seperti kata

'r*bl. Hanya saja, ada dialek dari bani Uqail yang membacalafazh
'cr$bt yang berarti ',*bl, dia mengubatr huruf ya'menjadi Lnnaf alif,

sama seperti perkataan penyair berikut ini,

.:^*:t";\i et2S 7F) *y.tJlu'r'rr)
"Thayyi telah mengizinkan penduduk Yamamah untuk berperang

Sama seperti ubun-ubun yang unggul yang dikenalkan."ilo

Kata;t.n, maksudnya adalah i-ti, sebagaimana dinukil dari Al
Mufadhdhal.

Taid N Khail berkata:

t6tit:tLi',* ft\i P v; t;'*ii;tt ,;t l c,'!H

m Bait ini terdapat dalam Lisan At Arab ftata: te;). Bait ini milik Harits bin Attab
Ath-Tha'i, seorang penyair bani Uma1ryah. Ia wafat tatrun 80 W700 M. Lihat l/
Aghani (141376).
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"Sumpah, aht tidaktahtt penyamun selama masih ada di bumi ini
orang Qais yang menggiring unta. "&r

Di sini ia menyebutkan ui (yang aslinya adalah g 
-penj).

S eorang penyair berkata,

"Aht memperingatkan seseorang yang tidak bisa mengambil

p e I aj ar an (dari per ingat anht)

Sesungguhnya orang yang tersesat jika dilarang tidak akan

mencela."ffi

Maksud dia dengan kata p di sini udulutr rr,C.

Dia berkata, "Semua ini berdasarkan bacaan Al Hasan tadi,

tapi semua itu tidak disukai."

Menurut dialek suku Thayy, semua huruf ya' yam;B. huruf
sebelumnya berharakat kasrah, diubah menjadi huruf alif. Mercka
juga biasa berkata, 6r1ra. Untuk kaa ijV dikatakan a6\ Wta ot-ll
dikatakan atilr. Ada sebagian orang Thayy yang berkatu, alr;i Ui ti"
Asalnya adalah .*1. Di sini mereka tidak bisa mengubah huruf ya'
menjadi hwuf alif sehingga mereka membuang hurufya'-nya.

Ada pula riwayat lain dari Ibnu Abbas mengenai cara

membaca ayat tersebut:

Bait ini milik Zaid Al Khail Ath:Tha'i, yang wafat pada tahun 9 [V630 M. Ia
merupakan pembesar Jahiliyah yang dijuluki Al Khail (kuda) karena ia
memiliki banyak kuda dan sering melakukan penjelajahan dengan kuda-
kudanya. Ia merupakan penyair yang baik dan mulia. Ketika ia mengetatrui
agama Islam, ia langsung memeluknya. Bait ini merupakan qashidah yang
panjang. Lihat Al Mausu'ah AsySyi'riltyah milik Asosiasi kebudayaan Abu
Dhabi.
Bait ini milik Labid bin Rabi'ah. Lrhat Ad-Dtwan (hal.36).

#| ,g tt\'n lt "oYogt 
U; r t:Jr L?7
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17651. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Ma'la bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khalid bin Hanzhalah menceritakan kepada kami dari Syahr

bin Hausyab, dari Ibnu Abbas, ia membac anya, u}tt ,Ai'$
y.€t$lli'6)b ^tttj

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang tidak kami perbolehkan

adalah bacaan yang biasa dipakai oleh penduduk di beberapa daerah,

yaitu, -r", #.,as f't 'e$ 'ajj? ti ';ifr 4i 1, $ "Kotot*ntoh,

'Jilrolau Allah menghendaki, niscaya aht tidak membacakannya

lrepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kcpadamu'."

Artinya, aku tidak akan mengajarkannya kepada kalian, dan tidak

memberi peringatan tentang hal itu kepada kalian.

o{to

$1 ;,i&i;i,;;i6r
5i#&1'aY

"Mdl<fl siapal<ah yanglebih zlwlim dmipada otang yarJg

rnengada.adal<mtl<efurctaanterhadf,pNlahatmt
men/n;"r;tal<m oyat.ayat Nyal Sesrngguhny a, aadalah

b erunhtng or (mg. or (mg y dng berbuat do so,.'

(Qs. Yuunus [10]: 17)

Tarrwil lirman Allah: J $L;ti & :t;i ;4t6l iX
<ri# A3,-{ frL"I*p,1K (Maha siapahai vang tebih

r.halim daripida orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap

-\;$,4K1



Trfl;irAthXhairli.

Allah atau mendustahan ayat-ayat-Nya? Sesangguhnya, tiadalah

beruntung orang-orang yang berbuat dosa)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

Muhammad SAW, "Katakan kepada mereka, orang-orang musyrik,

yang menyatakan bahwa engkau berbohong mengenai apa yang

engkau bawa dari Tuhanmu, 'Makhluk mana yang lebih lancang dan

lebih hina daripada orang yang berdusta atas nama Allatr dan

mendatangkan kebohongan dengan itu, atau mendustakan ayat-ayat-

Nya'?"

Maksudnya adalah ayat-ayat yang didatangkan oleh para rasul

dan ayat-ayat kitab-Nya.

Allatr berfirman, "Katakan kepada mereka batrwa apa yang

kalian stigmakan pada diri-Ku tidak lebih berbatraya daripada sikap

kalian yang mendustakan ayat-ayat-Ku."

6i;3 AI; { iAl "sesungguhnya orang-oron}'-'yong

durhaka itu tidak akan beruntung." Artinya, mereka yang melakukan

kedurhakaan 
-karena 

telah kafir di dunia- tidak akan beruntung

pada Hari Kiamat bila mereka bertemu Tuhan mereka.

occ

H31r_$'i%_{ v ;1 -,,_ i,r Osli3j
{ t4 N 66 S, 

";i\'^4ffir,,,:{6 6}-frj
t%ilg)AG,$|fir J.{i ef$i A&

@4f$
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"Dan nwreko meryembah selain dmipada Nlah dpd yarlg

tidak dap at rnendntangl<an l<cmilhat aUn kep ada tnet ela
dfrn tidak (pulo) l<emmfaatan, dfrr. merel',abetkato,

'Merelr"a itu ddalah pernbni syoltcratkepadaKami di sisi

Nlah'.Katakmrlah,'Apal<ahl<arruLmengabatl<mtkepada
Allah apa yang tidak dil<etalwi,Nyc baik di lartgit dnr. tidak

(pula) diburni?' Malwsuci Alloh dm Maha Tinggi dnrl

apa yang mrl":el<a mempetselcuatl<m (it r)."
'(Qs. 

Yuunus [10]: 18)

Talrwil fiman Hun:-ij '3Y,-{ Vii -.r-i u 6:!#-3
a,&{qrt6#1 s,ifrLiffi:lF 6}F: A#"-

t3 ilgt ?^:5,$ "4{..i1 o{i +lLlti loon mereka

menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat

mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak [pulaJ

kemanlaatan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi

syafaat kepada Kami di sisi Allah'- Katakanlah, 'Apakah kamu

mengabarkan kepada Allah apa yang tidah diketahui-Nya baik di

langit dan tidak [pula] di bumi?' Maha suciAllah dan Maha Tinggi

dan apa yang mereka mempersekutukan [itu].)
Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Mereka, orang-orang

musynk ittr, menyembah sembahan selain Allah, padahal yang mereka

sembah itu tidak dapat mendatangkan bahaya pada mereka sedikit pun

serta tidak bisa memberi manfaat di dunia, apalagi di akhirat. Itu

adalah berhala yang mereka sembah

";,1 

"4 
(b1i ;SF 6jfri "Dan meretra

'Merelrn itu adalah pemberi syafaat kepada Kami di sisi

berkata,

Allah'."

Maksudnya, mereka menyembah berhala-berhala itu dengan harapan
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berhala tersebut menjadi penolong mereka unhrk mendapat keridhaan

Allah.

Allah lalu berfirman kepada Nabi-Nya, { l4';ir1 <-ri#\ S
W o-{i ,>rili A &"Katakan, 'Apalah kalian memberitahu

Allah tentang apo yang tidak diketahui-Nya dari apa yang ada di

langit dan di bumi'? " Artinya, apakah kalian ingin memberitahu

Allah tentang sesuatu yang tidak pemah terjadi, baik di langit maupun

di bumi?

Orang-orang musyrik itu mengira sesembahan mereka akan

menjadi pemberi syafaat mereka di sisi Allah nanti. Oleh karena itu,

Allah berfirman kepada Nabi-Nya, *Katakan kepada mereka, 'Apakatr

kalian ingin memberitatru Allah mengenai sesuatu yang tidak bisa

memberi syafaat di langit dan di bumi, lalu bisa memberi syafaat bagi

kalian'? Hal itu batil, tidak pernah diketahui sebelumnya. Bahkan,

menurut ilmu Allatr tidak demikian. Sesembatran kalian itu tidak bisa

memberi manfaat dan mudharat kepada siapa pun.

<;f*- VS [S; iri:r$ 'Maha suci Attah dan Maha

Tinggi dan apa yang mereka mempersehtrukan (itu)'. Ini merupakan

pernyataan yang membersihkan Allah dari segala yang dilakukan

orang-orang musyrik itu, mereka mempersekutukan Allah dengan

sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan mudharat, dan juga

karena mereka telatr berdusta atas nama Allah."

occ
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{trs':;;G$ 1J-45 GJy3otbw)

Allah berfirman, "Manusia itu

saja, tapi kemudian mereka Yang

sehingga menemPuh jalan Yang

*1' q ;#'G4 <43 & i :-{5 !' iA?
,a,;^fl

" Monusi a daIuLW a hany alah s aat u:rndt, lcerrrudian

merekaberselisih.Kaluttidaklahkmenazuahtketetapmt
y61lg telah ada ddri Tuhanrrw dalullu, pastilah telah diberi

lrcpuatsan di antar a merel<a, tentartg opd y dng rneteka

perselisihl<artittt." (Qs. Yuunus [10]: 19)

Takwil firman Allah: "1{)Ai t'-,*; G $y,i6l1'tt$
6j#- *. t1 ;#. '"it <43 u. ,t? ZY:- gitS

(Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka

berselisih. Kalau tidaklah harena suatu ketetapan yang telah ada

dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi heputusan di antara

rnereha, tentang apa yang mereka perselisihkan itu)

Abu Ja'far berkata:

sebenarnya pemeluk satu agama

memecatr-belah agama mereka

berbeda-beda."

<43 u :'-3'!Z:'t-{Jj "xotou tidaklah karena suatu

ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu," artinya, kalau bukan

karena Allah telah memutuskan tidak akan mencelakakan suatu kaum

kecuali ajalnya sudah tiba, maka <rbt$- )+. 11 ;i1t 'r#
"Pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang

mereka perselisihlan itu." Artinya, Allah akan memutuskan untuk
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membinasakan yang salah dan menyelamatkan yang benar saat itu
juga.

Kami telah menerangkan makna kata muffittalifin dalam surah

Al Baqarah, yoitu, ';S)i{i;\ itiiLS'^J $gi'bg "Manusia itu

adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah

mengutus para nabi." (Qs. Al Baqarah l2):213)

Kami telah menerangkan mana yang benar dari penafsiran-

penafsiran mengenai hal ini, disertai dalil-dalil penguatnya, sehingga

tidak perlu diulang di sini.

17652. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman A[ah {,'.,*5 'Ct Jt A611rg()
6arf| "Manusia itu dulunya adalah umat yang satu,

lrcmudian mereka berselisih (berpecah)," ia terkata

"(Perpecahan itu) dimulai ketika salatr satu anak Adam

membunuh saudaranya. "@3

17653. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dengan riwayat yang serupa.

17654. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama

dengan tadi.

coo
q3 

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 380).
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b€,Ai(L i; :# d'1( 
^{" 

3J s I <,}};j

" D dn mer el<a b erlata,' Mengap a tidak diatrurtkart

kepadonya (Ivfuhanwnad) suatu keterartgmt (mukiizat) dmi
Tuharvrya'? Mal<,obta1<mtlah, 'sesungguhny a ymg gaib

itul<epnylaan Nlah, sebab itu amggu (saialah) olelurru,

s e surlggutmy a al<u b q s arta kamu termasuk ot olrlg- or (mg

yar.gfiwrJunggu'." (Qs. Yuunus [10]: 20)

rakwilrirman Allah: ,fui*j nZt: *Tjgl <rj6i
irlLl$ 5; {-- OLlil4;6;\+$fiG1@ao mereha berkata,

"Mengapa tidak diturunkan hepadanya [MuhamtnadJ suatu

keterangan [mukiizatJ dari Tuhannya?" Maka katakanlah,

"sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggu

fsajalahJ olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk

oran g-otang y an g men ung g u. ")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang musyrik

itu berkata, 'Mengapa tidak ada tanda yang diturunkan kepada

Muhammad dari Tuhannya'?" Maksudnya, ayat ata]u dalil kuat yang

menegaskan batrwa apa yang Muhammad sampaikan adalatr benar'

Jadi, Allatr berfirman kepada beliau, "Katakan, hai Muhammad,

sesuatu yang gaib itu hanya milik Allatl, tidak ada seorang pun yang

mengetahuinya selain Dia sendiri Yang Maha Perkasa lagi Maha

Terpuji." Sebab, tidak ada yang mengetatrui perkara gaib yang tampak

maupun yang tersembunyi selain Allah. Oleh karena itu, tunggulah

oleh kalian, wahai sekalian manusia, keputusan Allah di antara kita,
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dengan membinasakan siapa yang salah dan memenangkan yang

benar. Sesungguhnya Aku (Allalt) bersama kalian ketika kalian

menunggu keputusan ifu.

Allah memang melakukan itu ketika Dia Yang Matra Mulia

memutuskan untuk memberi kemenangan kepada kaum muslim pada

perang Badar, sehingga orang-orang musyrik itu dimusnahkan dengan

pedang.

ooo

Wt:e K A tiy W i(r ;:r}'^H,l$t 6i$g
@t <r;Kr 6'b;rk 6:;L;K Ufri,i

"Ddrt apabila Karr'i" rnerasal<mr lnpada marrusia suaht
ralvnat, sesudah (danrrg,rya) bahaya menimpa mereka,

tib a. tib a mer elra rnempmy ai tipu - day a dalarn (menentarrg)

tattda.tanda l<cl<uasaan Karri. Katal<mrldh, ' Allah lebih
cep at p ernb alas olrnry d ( atas ttpu- day a ifl.t) .' S esunggulmy o

rnalaili.;elt-rnalailroitKanl,i,rnerntlisl<mrf,tpu.d.ayarrnr."

(Qs. Yuunus [10]:21)

Talrwit firman Allah: tiy'S:Ii.if;. ).'n'efr 3t1i6i$$
6;K56t;i<.t#,LyYJZU'i{$Wt:eF:A(oooapabita
Kami merasahan kepada manusia suatu rahmat, sesudah

[datangnyal bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai

tipu-daya dalan [menentang] tanda-tanda kekuasaan KamL

Katahanlah, uAllah lebih cepat pembalasannya [atas tipu-daya



il
i

I
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ituJ.u sesungguhnya malaihat-malaikat Komi menuliskan tipu-
dayamu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, ..Apabila Kami beri
mereka rezeki berupa jalan keluar dari kemalangan yang menimpa
mereka."

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kemalangan di
sini adalah turunnya hujan setelah sebelumnya musim kemarau
berkepanjangan."

Allah berfirman, C)$rA 3* -{ $y';iJ1,,Tiba-tiba meretra
mempunyai tipu-daya dalam (menentang) tanda-tanda kelansaan
kami." Yaitu dengan memperolok-olok dan mendustakannya,
sebagaimana diterangkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17655. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, syibl menceritakan
kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat,

C)$: e 3<1 -ii fsy fi:A " Tib a-t ib a me r e tra m e mpunyai tipu-
daya dalam (menentang) tanda-tanda kehtasaan Kami."
Maksudnya adalah olok-olokkan dan pendustaan. 54

17656. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu
Abu Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama dengan

tadi.

17657. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sama.

e lbid.
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Firman Allah, W UJ';tl ,9 "Katakanlah, Allah lebih cepat

tipu-daya-Nya." Maksudnya, katakan kepada orang-orang musyrik
yang mengolok-olok dan mendustakan ayat Kami, "Allah lebih cepat

lagi membalas tipu-daya mereka." Artinya, adzab-Nya lebih cepat

daripada tipu-daya kalian dalam memperolok ayat-ayat Allah.

Orang Arab biasanya bila sudah mengatakan latazh ri1 maka

tidak lagi menyebutkan kata kerja setelahnya.

Jadi, makna kalimat ayat tersebut adalah, apabila Kami beri

mereka kesempatan merasakan rahmat setelah penderitaan yang

menimpa mereka, maka mereka pun segera membuat tipu-daya

terhadap ay at- ay at Kami.

Lafazh r]]3 sudah dianggap memadai, sehingga tidak lagi
menyebutkannya setelah latazh ti1.

<r;Kf (,'b;:KrC;g-rly"sesungguhnyamataitrat-mptaitrat

Kami menuliskan tipu-dryamu." Artiny1 pma penjaga yang Kami
utus mencatat apa yang kalian rencanakan (makarkan) untuk ayat-ayat

Kami.

cco

n i;-fretii, -s 3 rtYw:* E O %'s 5G
n Ui #;63*C U V{t; U"\;fi 4 et,
q'";t X'4 

^iV,'4, 
x;'6t rU o,k,f

A#rn6K.eSbGA



Snrulr Yulnus

'Dialah Tuhan yarJg mer'liadil<snlsnw dopatberialan di
dmatan, (bqlay ar) di lautan Sehingga apabila lww
berada di ilalambahtera, ilmr melunanlahbahtqa iat
menbawd or(mg.orang yarJg adf, di ilalmrmya ilengart

tiupmranginydr.gbaik,dmtmqelabergenbiral<menanya,
datanglah mtgtnbadni, dan (apabila) gelombang ddri

segenap penjuru menilnpanya, dm rnerel<a yakinbahwa
merel<a telah tul@pung (bahaya), mala mercl<aberdaa

lnp ado AJlah dengan mengikhlasl<an l<.etantmr l<.ep ada.N y a
s emdta- tnata. (Mer el<a b ul<ata),'Sesungguhny a jika

Englrr.lu meny elamotl<f,r. l<flirri dmi bahay a ini, pastilah
l<f,trri alr;;lrJ trzrrn,as:.tk or (mg. or cmg y dflg b u sy ular' ."

(Qs. Yuunus U0lz 22)

Tatcwit fiman Ailah: e'S\Lft$fr r{ O:#-uilii
{,fr f ePffi.ff ,r,#.*ri:*w g {fr fl
'u531'e 5f3 @ialah ruhan yang menjadikan kamu dapat

berjalan di daratan, [berlayarJ di lautan. Sehingga apabila kamu

berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa

orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik,

dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan

[apabilal gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan

mereka yakin bahwa mereka telah terkepung [bahayaJ, moka

mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan

kepada-Nya semata-mata. [Mereka berkataJr "Sesungguhnya jika
Engkau menyelamatkan hami dari bahaya ini, pastilah kami akan

termasuk orang-orang yang bersyuhur. ")
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Allahlah yang telatr

memberi kalian kesempatan untuk berjalan di darat dengan

berkendaraan, dan di laut dengan menaiki kapal."

e$;t -S 3f+ii"srhinggo apabila kamu berada di dalam

bahtera, " yaitu kapal.

ffi;;t "Maka meluncurlah bahtera itu membnva orang-

orang yang ada di dalamnya." Artiny4 kapal tersebut berlayar

membawa orang-orang yang ada di dalamnya.

4 elr" Dengan tiupan angin yang baik, " di atas lautan.

tz ?)'!/ ,r,
Vl;;it "Dan mereka bergembira karenanya." Maksudnya,

para penumpang kapal sedang bergembira dengan angln baik yang

membawa mereka berlayar. Dhamir padak,atari+ kembali tcepada giJt
iSJt "angin yang baik".

LC br+:r;"maka datanglah angin badai'. Artinyq kapal

itu diterpa badai. Orang Arab biasa menyebut Uatb "gs atauryi e)
Biasa juga disebut atJl 'c.ibbl "Angin itu menjadi kencang." Atau
'c.ibb Dalam batrasa bani Asad biasanya disebut 'ribb|. Salah seorang

dari mereka bersyair,

b )'i* ^;D )tb. ti,_;L i:; ar'.;;l q *?-

"So*poi kctitu angin Uinrup *nrorr diiringi dengan hujan

halilintar yang memilibi suara yang memelcakkan. "il5

9k & n At $:q "Dan (apabila) gelombang dari

segenap penjuru menimpanya." Allah berfirman, "Para penumpang

itu diterpa gelombang dari segala penjuru."

*5 Bait ini terdapat dalam Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra (l/460) dan Tafsir Al
Qurthubi (81325).
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;4 5J '#tf$ "Dan mereka yakin bd*;;rk" r;trh
terlcepung (bahaya)." Artinya, mereka yakin batrwa bahaya telah

mengepung mereka dan sudah di depan mata.

'$i1 'r"rg 6iW "Mako merepa berdoa pcpada Altah

dengan mengikhlaskan lcetaatan kepada-Nya semata-mata. " Artinya,

mereka berdoa hanya kepada Allah tanpa disertai sekutu apa pun

secara tulus, dan melupakan berhala-berhala mereka. Saat itu barulatr

mereka hanya berharap pertolongan dari Allah.

17658. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ';il$
'uli'i ',tt $ "Maka mereka berdoa lcepada Allah dengan

mengikhlaslcan lcetaatan kepada-Nya semato-mata," ia
berkata, "Jika mereka tertimpa bencana di lautan, maka

. 
mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah."6{6

17659. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr

bin Murrah, dari Abu Llbaidah, tentang firman Allah, '*"#
'uliX"Hoyyan syirahiyyan" tafsirnya adalah, "Ya hayyt ya

qal4nturn" (Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Maha

berdiri sendiri).547

17660. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, ;f3 rfr ,"'n'eTr,i,,6i 6'3 fs$

s6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(6t1939).w Abdrmazzab dalam tafsirnya (21173) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(6ne3e).
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"Dan apabila Kami merasalmn kepada manusia suatu

rahmat, sesudah (datangrya) bahoya menimpa merelca."

Mereka adalatr orang-orang musyrik yang biasanya berdoa

kepada Allah dan kepada selain-Nya. Tapi, bila ada

marabahaya yarlg menimpa mereka, maka mereka hanya

berdoa kepada Allah dan meninggalkan tuhan-tuhan mereka

yang lain. Namun, bila batraya itu telatr hilang, mereka pun

kembali musyrik seperti semula.e8

65 $ "srrunggrhnya jitra Engkau menyelamatkan kami,"

dari bahaya ini maka kami akan menjadi orang-orang yang

bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan.

Selain itu, kami juga akan mengikhlaskan ibadatr hanya

kepada-Mu tanpa menyertakan ttrhan-tuhan yang lain.

Ada perbedaan cara membaca f;;rrr'lG.
Mayoritas ahli qira'af membacarya :fs- ,s'51 ; dengan

huruf sin dari kata FJl "berjalan".

Abu Ja'far Al Qari membacanya i P- qlt '$ " Dialah yang

telah membuat kalian tersebor." Menurut bacaan Abu Ja'far,

ini berarti Allah menciptakan para hamba-Nya, kemudian

membuatnya betebaran di darat dan di laut. Makna ini juga

hampir mirip dengan bacaan pertama.

Dalam ayat ini Allah berfirman, 4 e:,tr-i;-;t "Dan

meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di
dalamnya dengan tiupan angin yang baik. " Dalam ayat lain

Allah berfirman, @ p#i 41, A "...dalam bahtera yang

penuh muatan. " (Qs. Yaasiin [36]: al)

n8 Lihat Ma' ani Al Qur'ankarya An-Nuhhas (3D54).
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Allah menyebutkannya dalam benfirk tnnggal. Kata Ltiiir itu
sendiri biasa diungkapkan untuk kata tunggal dan jarnak.

Bisa juga dr-mudzakfirar-kan atau di-mu' annafs-kan.

Allah berfirman, ff- i;,rj "Dan kapal itu melayarkan

mereka. " Lalu Dia berkata, "Dialah yang telah menjadikan

kamu berjalan." Di sini Allah mengajak lawan bicara dalam

bentuk dialog, lalu kembali dalam bentuk kalimat berita

dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Hal ini telah

aku terangkan dalam banyak tempat di kitab ini, sehingga tak

perlu lagi diulang.

Jawab dari kalimat ,4ftf j';3 f+V "Sehingga apabila

kamu berada di dalam bahtera,' adalah kalimat Ur+fr'.
3e6 " Datanglah angin badai. "

Sedangkan jawab untuk kalimat 4, S; |irl'W "Dan

. merelro yahin bahwa mereka telah terlwpung (bahaya),"

adalatr kalimat '")i'i '*.rg 
^iW"Maka 

merelca berdoa

lrepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya

semata-mata."

ooo

&6i W' ",fr, fi ,6,ii A'ofr- i rit "&4r:6t

"F+; qL'* $lti e;zii'€1-# & "W cst

<r{3
"Mal,a tatkala Nlah merryelamdtl&rr merela, tiba-aba

merela menbuatl<.ezlwliman di rntl<abuni tanpa (alasan)
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ycrrrgbenorr. Hai mar,rusra, seilrrggu@a (bencana)

kezhalirnarru al<iln mertimpa diriln'lu seniliri; (hasil

kezhalimarvrru) itu l:u;lffy alah krrrrikmoltan hidup dtmiawi,

t<emdial lnpoda Kmnilah l<entbalirrnt, lalu Kami lrJlbml<nn

kepadmru d\d y ang @ldh kanw Wal@n,"
(Qs. Yuunus [10]:23)

Tatrwil rirman Allah: 

"firhej'i\ai,frnr 

6t 'F).q
-egf(tl:#\ {y W. sii6i w. e$ r*r ilt'*vil\
<rg3 i6l4 (Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-

tiba mereka mernbuat kezlaliman di muka bumi tanpa [alasanJ

yang benar. Hai manusia, sesungguhnya [bencanal kezhalimanmu

akan menimpa dirimu sendiri; [hasil kezlalimanmuJ itu hanyalah

henikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kamilah hembalimu,

lalu Kami habarkan kepadamu apa yang telah kamu heriahar)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Ketika Allatl

menyelamatkan mereka yang sudah pasrah akan tenggelam di lautan

itu, mereka pun mengingkari sumpahnya kepada Allah. Padahal

sebelumnya mereka telah bersumpah akan taat hanya kepada-Nya.

Mereka lalu melakukan tindakan-tindakan yang yang kafir dan

kembali bermaksiat kepada Allah di muka bumi."

Allah seolatr-olatr berfirman, "wahai sekalian manusi4 semrul

yang kalian kerjakan, berupa kezhaliman di atas muka bumi, hanyalatt

kesenangan duniawi."

Q3S*:$fi g:, "Kenilonatan hidup dunia'wi," artinya, hanya

sampai disitu batas waktu kalian merasakan kesenangan itu.
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Berdasarkan takwil ini, maka kata fjl menjadi marfu' dengan

makna, itu adalatr kesenangan hidup dunia. Ini sama dengan bentuk

kalimat yang ada dalam firman Allah yang lain, )# e'fe$tW- jn$"...seolah 
mereka tidak tinggal di dunia kecuali waldu sebentar di

waldu siang, itulah pelajaran yang mengesankan.... " (Qs. Al Ahqaaf

[aQ:35) Artinya, ini adalah penyampaian.

Bisa pula diartikan, kezhaliman yang kalian lakukan di dunia

itu hanya akan berdampak buruk pada diri kalian karena kalian

mengundang adzab Allah akibat kekafiran kalian sendiri, dan

keztraliman tersebut hanyalah kesenangan duniawi. Seolah Allah ingin
berfirman, "Kezhaliman kalian itu adalatr kesenangan dunia." Oleh

karena iT: 9o ;jr ai siru marfu'kaxena ada kata El5, sedangkan

kata i31if io aaaan shilah(sambungan) dari kata pi.
Mayoritas ahli qira'at membaca dengan me-marfu'-kan kata

ir;ir tcecuali Abdullah bin Abu Ishak yang membacanya dengan

nashab, sehingga artinya menjadi, sesungguhnya kezhaliman yang

kalian lakukan itu sebagai kesenangan dalam kehidupan dunia.

Dia menjadikan kata ';lt marfu'lantaran ada kata '6,J1 J,b,
dan kata 7v manshub L,arenaberctatts haal.

Firman Allah, #+fqLf "Kemudian kepada Kamilah

kembolimu, " maksudnya adalah, hanya kepada Kami kalian akan

kembali setelah kalian mati.

<rf3 iKt , er;:J "Laht Kami kabarkan kcpadamu apa

yang telah kamu kerjakan." Artinya, pada Hari Kiamat nanti Kami

akan memberitahu kalian tentang perbuatan kalian selama di dunia,

berupa kemaksiatan kalian terhadap Allah. Selanjutnya Kami akan

membalas kalian berdasarkan amal kalian di dunia tersebut.
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36.r$g6 JSibi{it ,TS$^i t#.ii Jrfry

#i WW 5:35'iJ -\iJA 4; uf:v
etsi 3-;i,1fK U"it4fr p ;( Q6 ww 5q

@";:'.-;i-+A
"Seszngzlvryapenmparnaanl<ehidupani/runiawiitw

adalah seperti ab (lwian) yolrrgKa'rrti arnnil<mr dmrlangit,
lalu atntbuhlah ilengan sukily.ydlcmena air iht tdnoin

tananartbuni, iliantmarrya ada yolng ilimakan rnmusia
dmrbinatang tenrak. Hingga apabilahnrJi iat telah

sanpurna l,chdahmmy d, darJ mem.oil<,ai (p"la)
p uhias arwry a, dmr p unilik p arrlilury a mengir a b ahws

mer ela p dsti menguas ainy a, tib a. tib a datanglah l,cp adarry a
ad.zab Kan,,i, di waktu molam atut siang, lalu Kanti iddit<sr.
(tanam. tanarnarwry a) lak ana tmtam. tanctmcm y olr.g $dah

disabit, seal<mt al<mt behn pmtah arnrbuh kemarin.
DemikimtlahKamimrlrf elasl<antanda.tandal<el<uasaan

(Karnt) lnp odo or (mg. or ang b erpikir."

(Qs. Yuunus [10]:24)

rakwil firmanAIIah: ;:;4$'q!#V:lt r6i 3,Gl,
u!_ji G E{VsA rsyi; -;;*t5 ;6i k{s i;,rGq.i t;tsa
t5#;w;1,;qt fi.671WW 5,)$ i:t-r6 <;;',,i:'4-+A *Si # A:Kq'3.i\(; i ;('lsesungguhnya

W E*a::Jrsyi{ i*i3 &6i'3:U q,6-ii
1 ?zjt xJ
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perumpan aan kehidupan dunimti itu, adalah sepetti air [hujanJ
yang Kami turunkan dan longit, lalu tumbuhlah dengon suburnya
karena air itu tanam-tanaman bumh diantaranya ada yang dimakan
manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah
sempurna keindahannya, dan memakai [pulal perhiasannya, dan
pemilik-pemiliknya mengira bahwa rnereka pasti menguasainya,
tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu malam atau
siang, lalu Kami jadikan [tanam-tanamannya lahsana tanam-
tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh
kemorin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan

[KamiJ kepada orang-orang berpikir)

Abu Ja'far berkata: Allah berlirmaq "Perumpamaan dunia
yang mereka banggakan itu sebenarnya hanyalah seperti air hujan
yang turun dari langit. Meskipun telah ada yang mengurangi nilai
kenikmatan dunia itu, berupa banyaknya masalah, serta kenikmatan
yang,fidak kekal dan bisa berakhir dengan kematian."

6{f LS + $36 "Lalu tumbuhlah dengan suburnya
lrarena air itu tanam-tonaman bumi." Artinya, dengan air ifu
tumbuhlah berbagai macam tanaman yang ada di bumi, yang

sebagiannya bercampur baur dengan sebagian lain. Sebagaimana

riwayat berikut ini:

17661. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Ablas, tentang firman Allah, 'u'-liit ffflhi t#,ii };Gl,
,r5l 3V .*, gg6 ;3i "sesungguhnya perumpamaan

Irehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami
turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena
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air itu tanam-tanaman bumi," dia berkata, "Tercampur,

kemudian dengan turunnya air hujan itu tumbuhlatr tanaman

dengan berbagai wama."

A$i p'C-tl "Diantaranya ada yang dimakan manusia,"

seperti gandum, sya'ir (iewawut), dan berbagai biji-bijian
lainnya seperti kacang dan buah-buahan. Juga merupakan

makanan bagi binatang ternak dan hewan liar, seperti

rerumputan dan batang-batangan. fl e

Firmannya" tii|r{}ig:Af+i; "Hingga apabita bumi itu
telah semlwna keindahannya," artinya, telah tampak

keindatran dan kemewahannya.

A!-j3 "Dan ia terhiasi." Asal ia berkata adalatr |*t.
-ti$ <l; "Dan pemilik-pemiliturya mengira. "
'W 6n+S 'fI'\ "Bahwo merekn pasti menguosainya."

Artinya, akan menguasai apa yang telah twnbuh tadi. Objek

informasinya adalatr bumi, tapi yang dimaksud -{alarn
mal<na- adalah tanaman, karena itulah yang bisa dipahami

dari konteks pembicaraan

Firman Allah, 5$ t i{ $1 Tifr "Tiba-tiba datanglah

lrepadanya adzab Kami di wahu malam atau siang, " artinya,

bumi itu ditimpa oleh apa yang Kami takdirkan, berupa

kerusakan tanaman yang ada di atasnya, baik pada malam

hari maupun siang hari.

Firman Allatr, Lifi3.s "Lalu Kami jadikan (tanam-

tanamannya," artirrya, Kami jadikan di atasnya (bumi itu)

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (41354) dari Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu
Abbas.
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l1#, "Yang sudah disabit," terpotong dan tercabut dari

akarnya.Asal ia berkata adalatr iS:tU; yang kemudian

diubah menjadi'

;"i\ (; I & "srolar-akan belum pernah tumbuh

kemarin." Artinyo, tumbutran itu seolatr-olah belum pematr

ada sejak kemarin. Kata'6i artinya berada pada suatu

tempa! sebagaimana perkataan An'Nabighatr Adz-Dzubyani

berikut ini:

:";i !r, #.q?bu i\try+
"Dia tetap bertahan atas dasar cintanya kepadamu, dan

kclembutanrrya menarikhatimu, sehingga kau ingin mengirim surat

kcpadanya dan mencintainYo. "6so

Jadi, seperti itu pula kefanaan yang akan terjadi untuk

hidupmu di dunia yang kamu banggakan ini. Dunia akan

dimusnatrkan, sebagaimana yang menimpa tetumbutran yang

sebelumnya tumbutr subur dengan indaturya dan menjadi seolah-olah

belum pernah ada sejak kemarin.

Allah kemudian berfirman, 'o;U{;- 
",A *Si 3:;i AfK

"Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kehtasaan (Kami)

lrepada or ang-or ang b erpikir. "

Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat (KarnD kepada

orang-orang yang berpikir. Artinya, wahai sekalian manusia,

sebagaimana Kami telatr terangkan kepada kalian penrmpamaan dunia

60 Bait ini terdapat dalan Diwan An-Nabighah dari qashidah-nya, dengan judul

1* .JT crrT. Syair pendatruluannya adalah:

'ii *l rrl ri i:rh, siil'etls'.l
LillrrtAd-Diwor$A.*7.

J6titut'$$ 4
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dan segala hukumnya maka seperti itulah Kami terangkan ayat-ayat

Kami kepada yang mau berpikir, supaya dia bisa merenungkannya. Ini
khusus untuk mereka yang mau berpikir, karena merekalah yang bisa

membedakan antara segala hal, merekalatr yang bisa meneliti apa yang

tidak jelas dalam hati.

Senada dengan yang kami kemukakan di sini adalah pendapat

para ahli tafsir dalam riwayat berikut ini:

17662. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang finnan Allah, q:ilfsLi;
\Gt bfii "Hingga apabila bumi itu telah sempurna

lreindahannya, dan memakai (Wla) perhiasannya...."

Artinya, demi Allah, kalau kamu benar-benar ingin
bergantung pada dunia dan cenderung untuk

mendapatkannya, maka ingatlah batrwa dunia pasti rmrsnatr

dan meninggalkanmu. 65 I

17663. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsatn menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ii$(t
"Dan ia terhiasi," ffiirya, telatr fumbuh dan menjadi

indatr.652

17664. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Uyainah

menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari

Abdunahman bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits

65r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (61194l).ut' Abdurrazzak dalam tafsimya Q/173), Ibnu Abu Hatim datam tafsinrya
(61194l), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (81325).
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bin Hisyam, ia berkata: Aku mendengar Manuan membaca
ayat ini di mimbar, i;$ <jj Ai_i$ W:bj{b:i3f"yi{-tilG 5:3+f iI,l"Hingga apabila bumi itu tetah sempurna
lceindahannya, dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-
pemili l*tya mengir a b ahw o mer ekn pasti menguas ainya....,'

Ada tambahan, $if :.'fir\W.ht u& ti ,Ailah tidak
akan memusnahkan tetumbuhon itu kccuali lantaran dosa-
dosa yang dilahtkan oleh para pemilihrya." Dia berkata,
crr{ku telatr membacanya, tapi tidak ada di dalam mushaf.,,
Abbas bin Abdullah bin Abbas lalu berkata, ..Memang

seperti itu yang dibaca oleh Ibnu Abbas.,,

Mereka kemudian mengirim utusan untuk menanyakan hal
tersebut kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjawab,
"Memang seperti itu yang dibacakan Ubay bin Ka,ab
kepadaku."553

17665. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsatr menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang ayat, ur.3"i\(; i ;(
"Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin." Artinya,
seolah-olah tak pemah hidup, tak pemah dinikmati.65a

17666. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami dari Ismail, dia berkata: Aku
mendengar Abu Salamah bin Abdurratrman berkata, tentang

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (71352), ia berkata, "Riwayat ni gharib (hanya satu
jalur), seolah hanya tambahan untuk tafsir (bukan terrrasuk mushaf).,,
(Maksudnya bacaan tambatran tersebut- penj).
Abdunazzak dalarn tafsimya Q/174), Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya
(6/1942), dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (31431).
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bacaan ubay, ;'ii6 i & "seakan-akan belum pernah

tumbuhkcmarin."

Terdapat tambatran, Vl :,,ia 11 nr;iIi( r;i "Dan Kami

tidak membinasakannya kecuali lantaran dosa-dosa

pendudul<nya."

Baru kemudian dilanjutkan, 'ri"4t-)A g\SiY;i 6LK
"Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kehtasaan

(Kami) kcpada orang-orang b erpikir. "

Ada perbed aan qira'atdalam membaca iii-;lt.
Semua ahli qira'at t\iu dan Irak membacanya demikian,

yang berarti berhias. Aslinya adalah ir.{;f lalu mereka meng-

idgham-l<at huruf fa masuk ke dalam huruf zay 4,arera
maWtraj-nya hampir sama- lalu memasukkan fumf alif
untuk membacanya secara washl (bersambung), karena huruf

ta'-nya berbaris suhtn, dan tidak mungkin memulai

pembacaan dengan huruf yang berbaris suhtn.

Ada riwayat dari Abu Al Aliyatr, Abu Raja" dan Al A'raj
serta beberapa orang lainnya, yang membacanya, a!-ji
dalam bentuk sama dengan i:iiif.6ss

Marwan bin Al Hakam, Abu Ja'far, dan ahli qira'at yangfiirfr'

Syaibah dan Mujahid serta jumhur membacanya ( 6331)

Ibnu Mas'ud, Al A'masy, dan Ubay bin Ka'ab membacanya l*-f2 dan ni
merupakan bacaan asal jumhur.
Al Hasan, Abu Al Aliyah, Asy-Sya'bi, Qatadah, Nashr bin Ashim, dan Isa"

membacanya '4i-iY2 yangberarti telah hadir hiasannya.

Auf bin Abu Jamilatr berkata, "Para guru kami membacanya Ul$ri, dan ini
merupakan bacaan Abu Utsman Al Hindi.
Ada juga sebagian orang yang membacanya 'r>ii;t, dan itu merupakan salah

satu dialek untuk kata ini.
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Abu Ja'far berkata: Baoaan yang benar adalatr ;i!)1"
karena semua sudah sepakat membacanya demikian.

occ

mawnjuki otdrJg yolr.g dil<ehendalci,Nya lnpada ialm yorr.g

hlnrus (Islarn)." (Qs. Yuunus [10] z 251

rakwillirmanAllah:*i"lyl$-;,s##ir'i.iJlyYififiS

# (Allah menyetu [manusial ke Darussalam [surgaJ, dan

menunjuhi orang yang dihehendaki-Nya hepada jalan yang lurus

[Islom)
-:= 

-

Abu Ja'far berkata: Allatr seakan-akan berfirman kepada

para harnba-Nya, "Wahai sekalian manusia" jangan kalian mencari

dunia dan perhiasannya, karena dunia itu fana dan akan musnatr,

sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang dengan cepat mati dan kering

lantaran terkena hama. Akan tetapi carilah kesenangan akhirat yang

kekal abadi, dan beramallatr demi itu. Apa yang ada di sisi Allah maka

raihlah itu dengan menaati segala perintatr-Nya, karena Allah

memanggil kalian menuju rumah-Nya, srB4 yang dipersiapkan untuk

para wali Allah. Bila itu yang kalian lakukan, niscaya kalian akan

selamat dari segala kesedihan dan gundah-gulana lantaran kesenangan

sesaat yang akan musnah. Dialah Allah yang memberi petunjuk

Semua bacaan, selain bacaan yang pertama, termasuk bacaan yang tidak
mutawatir.LthatAl Muharrar Al Wajiz (3lll4).
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kepada siapa saja yang Dia kehendaki, menuju jalan yang lurus, yaitu
Islam, yang dijadikan Allah sebagai faktor penentu untuk bisa
mendapatkan ridha-Nya.

17667. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, ..Allah adalatr As-
Salam, dan rumah-Nya adalatr surga.,,656

17668. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Ma'mar mengabarkan kepada kami dari eatadatr, tentang
fi rman Allah, ;!3i r.tl, $yYi fi;i|,. Ail ah m e ny e ru (m anus i a)
kc Darussalam (surga), " ia berkata, *Allah itu sendiri adalah
As-Salam fteselamatan), dan rumatr-Nya adalatr surga.,'657

17669. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepaai tami
dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu eilabatr, dari Nabi SAW,
ia bersabda, "Dikatakan kepadaku, 'Tidurlah matamu!
Terjagalah hatimu! Mendengarlah telingamu!' Kemudian
mataht pun tertidur, hatika tetap terjaga, dan telingaht tetap
mendengar."

Kemudian dikatakan lagi, "seorang tuan telatr membangun
sebuah rumah, kemudian menyediakan jamuan makan, lalu
dia mengufus seorang penyeru. Barangsiapa memenuhi
panggilan penyeru itu maka dia masuk ke dalam rumah dan
memakan jamuan serta diridhai oleh sang tuan. sedangkan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611943)dengan sanad ini.
Abdunazzak dalam tafsirnya Q/r74) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil
(3/150).

656

657
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yang tidak memenuhi pauggllan si penyeru, berarti tidak

masuk rumah dan tidak makan jamuan sehingga tidak

diridhai oleh sang tuan. Tuan itu adalah Allah, nunatr itu

adalah Islam, jamuannya adalah surgq dan sang penyeru

adalatr Mutrammad SAW.'658

17670. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yadd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, Syflg$|
# *v ilyi6; ,s*5 lili ,ri "Auah menyeru

(manusia) lce Darussalam (surga), dan menunjuki orang

yang dikchendaki-Nya kcpada jalan yang lurus (Islam)."

Disebutkan kepada kami batrwa dalam Tatrat tertulis,

"Wahai yang mencari kebaikan, kemarilah! Sedangkan yang

mencari keburukan berhentilah.'65e

17671. Al Husain bin Salamatr bin Abu Kabsyah menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abdul Malik bin Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abbad bin Rasyid menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Khalid Al Ashri

menceritakan kepadaku dari Abu Ad-Darda, batrwa

Rasulullah SAW bersabda, "Tak ada hari yang diterangi

oleh matohari melainkan pada kcdua sisinya akan selalu ada

dua malaikat yang menyeru, yang bisa didengar oleh semua

maWtluk Allah kecuali jin dan manusia, 'Wahai sekalian

manusia, marilah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya yang

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya (11) secara maushul, Ath-
Thabrani dalan Al Kabir (4597), Al Haitsami dalaur Maima' Az-Zmta'id
(8263),Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (13D56), dan Al Hindi dalam Kanz Al
Umnal (1019).
Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611943), dengan sanad ini.
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sedikit tapi cuhtp lebih baik daripado yarrg banyak tapi

melenakan'."

Dia berkata, "sebagaimana diterangkan dalam Al Qw'an,'llt

# *tt Jyiti;- J 6*i ;)ai )1' JL(j$'oan Attah

mengajak menuiu Darussalam dan Dia memberi petuniuk

lrepada siapa saja yang Dia kehendaki menuju jalan yang

lurus'. "660

17672. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Laits bin Sa'd, dari Khalid bin Yazid, dari

Sa'id bin Abu Hilal, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Pada

suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami seraya

bersabd4 "Sungguh, aht melihat dalam mimpi Jibril berada

di kepalaht dan Mikail berada di lwkiht. Salah satu dari

merela berkata kepada yang lain, 'Buatlah perumpqmaan

untubrya'. Yang loin pun berkata, 'Dengarlah mala

telingamu akan mendengar, dan berpikirlah malca hatimu

akan berpikir. Perumpamaan dirimu dengan umatmu adalah

seperti seorqng raia yang akan mendirilran bangunan lalu

mendirikan rumah di atasnya. Kemudian menyediakan

jamuan makan di dalam rumah itu. Selaniutnya raia tersebut

menunjuk seorang utusan untuk menyeru orang'orang

supaya datang memalran iamuan tersebut- Di antara mereka

ada yang memenuhi panggtlan sang utuson, dan ada pula

*o Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (5/197), Ibnu Hibban dalam

shatrihnya (2/686,2476), dan Al Hakim dalamAl MustadrakQl444), iaberkata,
,,sanadnya shahih, tapi tidak diriwayatkan oleh Al Bulltari dan Muslim."
Pernyataannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ath-Thabrani dalam Al Ausath

(2891), Al Albani dalam Ash-Shahihah (2143), dan Al Mundziri dalam At-
Targhib wa At-Tarhib Ql39).
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yang menolalmya. Sang Raja adalah Allah, tanah

bangunannya adalah agama Islam, sedanglan yang

dianggap rumah itu adalah surga. Sedangkan engkau wahai

Muhammad, adalah sang utusan yang dimaksud.

Barangsiapa memenuhi panggilanmu berarti ia masuk Islam,

siapa yang masuk Islam berarti akan masuk surga, dan siapo

yang masuk surga akan makan apa yang ada di
1 t , tt66laatamnya.

coc

7r
i$ii.i,t1ffi ;i1;i{^5_{;\:'(.r65't#tJ

"Bagt or(mg.orcmg ydttgberbuatbdik, ada pahalt yarrg

terbaik (g;1rpga) dm tm$ahannya. Dart nnil<a mereka tidak

diararpi dBbuhitmt dnrr tidak (pula) l<ehhann. Mqel<a

itulah Penslulni surga, rnqel,a l<cl<f,l ili dalatrny a."

(Qs. Yuunus [10]:26)

Takwil firman Allah: i1\3-, 85't;A ;r-$ fnos, orans-

ofang yang berbuat baik, ada pahala yang tetbaik [surgal dan

tambahannya)

66r Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak Q/338), ia berkata,
,,sanadnya shahih, meski keduanya (Al Bulfiari dan_ _Muslim) tidak

meriwayatkannya." Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. At-Tirmidzi

dalam iembatrasan tentang al amtsal Q864), Al Baihaqi dalan Ad-Dala'il
(1/320); dan Al B.khari yang mirip dengannya dalam Al I'tisham (7281).
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Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Ada kebaikan yang

disediakan untuk orang yang ibadatrnya benar kepada Allah selama di

dunia, dan atas ketaatannya mematuhi perintatr serta larangan Allah."

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pengertian

kebaikan dan tambatran yang drjanjikan Allatr kepada makhluk-Nya

dalam ayat ini.

Sebagian mengatakan batrwa Al Husna di sini artinya surga

yang Allah tetapkan untuk para mulaimn (orang-orang yang berbuat

baik), sebagai balasan atas kebaikan mereka. Sedangkan tambatran

yang dimaksud dalam ayat ini adalatr dapat melihat Allah dengan mata

kepala mereka di akhirat nanti. Mereka yang berpendapat demikian

adalah:

17673. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari Amir bin

[a'd, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, tentang firman Allah i-$
\1\3-, 8A'tFS "Bagr orang-orang yang berbuat baik,

ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. "6a

17674. Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid bin
Abdunahman menceritakan kepada kami dari Qais, dari Abu

Ishak, dari Amir bin pa'd, dari Sa'id bin Namran, dari Abu

Bakar, tentang ayat 4,1t-7-$ tA W'ujl."aog orang-

orang yang berbuat bailc, ada pahala yang terbaik $urga)

uu' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611945), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (3ll5l), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (31432,433), dan Ibnu
Athiyyah dalanAl Muhorrar Al Wajiz(3lll5).
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dan tarnbahannya," ia berkata, "Yaitu kenikmatan dapat

melihat waj atr Allah. "663

17675. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata:

Sufran menceritakan kepada kami da{ Abu Ishak, dari Amir

bin Sa'd, tentang firman Allah SWT,Zl\i)i 6::!\frAr$.
"Bagt orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang

terbaik (surga) dan tambahannya," ia berkata, "Itu adalah

(kenikmatan bisa) melihat wajah Tuhan mereka."5&

17676. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishak,

{ari Amir bin Sa'd, ia berkata, tentang ayat, S:frVAr-i\
i1t3-;3 "Bagr orang-orang yang berbuat baik, ada pahala

yang terbaik (surga) dan tombahannya," ia berkata, "Yaifu
- 

ftenikmatan bisa) melihat wajatr Ar-Ratrman (Allah

swr)."665

17677. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il

menceritakan kepada kami dari Abu {ghak, dari Muslim bin

Nadzir, dari Hudzaifah, tentan g ayat,T;C5 6::XVAr-;i;
"Bagi orang-orang yang berbuat baih ada pahala yang

terbaik (surga) dan tambahannya," ia berkata, "Yaitu

ftenikmatan bisa) melihat wajatr Tuhan mereka."565

*' Ibtd* Ibid6t lbid.
ffi tbid
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17678. Yatrya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syarik menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Ishak berkatq tentang firman Allah, \:tl3-,
"Dan tambahannya," ia berkat4 "Yaitu ftenikmatan) dapat

melihat waj ah Ar-Rahman."667

17679. Ali bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar Al Hudzali

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu

Tamimah Al Hujaimi menceritakan dari Abu Musa Al
Asy'ari, ia berkata, "Jika Hari Kiamat tiba, maka Allatl

mengutus malaikat yang menyeru kepada penduduk surga,

'Apakatr Allah sudah menepati janji-Nya kepada kalian'?

Mereka lalu melihat apa yang telah diberikan Allatr kepada

mereka, berupa,.kemuliaan yang tiada-tara, maka mereka

berkata, 'Ya'. 7-01\3-$ 
Sfi W\ u-$'nogi orang-.orang

yang berbuat baih ada pahala yang terbaik (surga) dan

tambahannya'. Itulah (kenikmatan bisa) melihat wajah Ar-

Rahman."668

17680. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar Al
Hudzali, ia berkata: Abu Tamimah Al Hujaimi berkata: Aku

mendengar Abu Musa Al Asy'ari berkhutbatr di atas mimbar

Bashrah, ia berkat4 "Sesungguhnya Allah mengutus

malaikat pada Hari Kiamat kepada penghuni surga. Malaikat

Ibid.
Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/330) dari Ibnu Abu Musa, ia berkata,

"Diriwayatkan pula oleh Ibnu Al Mubarak dalam kitab Al Haqa'iq;'Kami juga

sudah menyebutkannya dalam kitab I t-Tadzkir ah.

667

668
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itu berkatq 'Wahai para penghuni surga, apakatr Allah telatl
memenuhi janji-Nya kepada kalian'? Mereka lalu melihat-
lihat, ada perhiasan, permata, buatr-buatran, sungai-sungai,

dan istri-istri yang disucikan, sampai akhirnya mereka

berkata, 'Ya, Allatr telah memenuhi janji-Nya kepada kami,.

Malaikat tadi lalu kembali mengulang pertanyaan tersebut,

'Apakah Allah telatr memenuhi janji-Nya kepada kalian,? Itu
mereka ucapkan sampai tiga kali. Mereka (penghuni surga)

tidak menemukan kekurangan dari apa yang telah dijanjikan
Allah kepada mereka, semuuurya telah terpenuhi oleh Allatr
(maka jawaban mereka tetap sama). Akhirnya malaikat tadi
berkata, 'Masih ada sa$ lagi (bonus) untuk kalian, karena

Allah tetah berfinnan, 1;Y-5 glltlA'ujl.',aog orang-
orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga)

dan tarrbahannya".'
''- Al husna itu adalah swgq sedangkan bonusnya adalah

kenikmatan dapat melihat wajatr Allah.'56e

17681. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syabib mengabarkan

kepadaku dari Abban, dari Abu Tamimah Al Hujaimi, ia
mendengar Abu Musa Al Asy'ari menceritakan dari

Rasulullah SAW, "Seswrgguhnya Allatr mengutus malaikat
yang akan menyeru penduduk surga pada Hari Kiamat nanti

dengan suara yang bisa didengar oleh orang pertama dan

terakhir di sana. Malaikat itu berkata, 'sesunggtrhnya Allah

*' Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam Ar-Ru'yah (46), Hind dalarn Az-Zuhd
(l/169),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611944), an Al Baihaqi dalan Al
Ba'ts wa An-Nusyr (M7).
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menjanjikan kepada kalian al husna dan bonusnya. Al husna

adalah surga, sedangkan bonusnya adalah melihat wajah Ar-

ft2fut*.r:670

17682. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Taid menceritakan kepada kami dari Tsabit Al
Bunani, darirAbdurrahman bin Abu Laila, tentang firman

Allah SwT, \;Y-5 65llpi'"5"Bagi orang-orans yans

berbuat baih ada pahala yang terbaik (surga) dan

tambahannya," ia berkatq "Yaitu ftenikmatan bisa) melihat

wajatr Tuhan mereka."67l

17683. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Al
Mughiratr, ia berkata: Tsabit mengabarkan kepada kami dari

Abdunahman bin Abu Laila, tentang fimran Allah, 1:rL3-,

"Dan tambahanrpn," dia ditanya, "Apa pendapat Anda

mengenai ayat, \:,\i, 8A'r;rA ;,r-$'nogi orang-orang

yang berbuat baih ada pahala yang terbaik (surga) dan

tambahannya'? " la berkat4 "Sesungguhnya penghuni surgq

bila sudah masuk ke dalamnya, maka mereka mendapatkan

apa yang dijanjikan kepada mereka. Lalu dikatakan, 'Wahai

para penghwri surga, Allah juga menjanjikan ada bonus

Diriwayatkan Ad-Daraquthni dalan Ar-Ru'yah (43) dan Ibnu Katsir dalam
tafsirnya (7 13 55, 3 5 6).
Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611945), mengutip atst dari
Ibnu Abu Laila dan lainnya setelah menyebutkan atsar dari Abu Musa dengan
makna senada.

670

671
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17684.

17685.

tambahan bagi kalian. Allah pun menampakkan diri di

hadapan mereka'."

Ibnu Abu Laila berkata" "Bagaimana menurutrnu bila mereka

sudatr berat timbangan amal kebaikannya, menerima catatan

amal di tangan kanan, melewati jembatan Jatranam, dan telatr

sampai di surga, serta telah mendapatkan kenikmatannya?

Semua itu tidak artinya dibandingkan kenikmatan dapat

melihat (waj atr Allalhl. "ozz

...ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami

dari Ma'mar bin Sulaiman bin Al Mughiratr, dari Tsabit Al
Brmani, darirAbdurrahman bin Abu Lula, tentang firman

Allah swr, 7;Y5 6lJll;At-$"aog orans-orans yans

berbuat baik, ada pahala yong terbaik 6urga) dan

tambohannya," ia berkata" "Yaitu ftenikmatan bisa) melihat

wajatr Tuhan meteka." 673

...ia berkata: Al Hajjaj dan Al Mu'alla bin Asad menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Zatd

menceritakan kepada karni dari Tsabit, dari Abduratrman bin

Abu Laila, ia berkata, "Jika penghuni surga sudah masuk ke

dalam surg4 maka ada yang berkata kepada mereka, 'Ada

satu hak kalian yang belum diberikan kepada kalian'. Allatr

lalu menampal<kan diri kepada mereka. Setelatr itu mereka

menganggap remeh semua kenikmatan yang selama ini

mereka dapatkan dibanding dengan kenikmatan dapat

melihat wajah Allah."

672

673
Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd (l/80).
Sunan Sa'id bin Manshur (5/31l).
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Dia berkata ,'z1G-$ i$1l$'u-$t"Bagt or*rg-o;org r*g
berbuat bailc, ada pahala yang terbaik (surga) dan

tambahonnya." Al husna adalah surga, sedangkan

tambahannya adalah melihat wajah Tuhan mereka. Setelah

itu wajatr mereka tak akan lagi terlihat kusut dan hina.67a

17686. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Tsabit Al Bunani, dari Abdurratrman bin

$bu Laila, tentang firman Allah SWT, 6A \;A t-if,
1:'13-r "Bagt orang-orang yang berbuat baih ada pahala

yang terbaik (surga) dan tambahannya," ia berkata, *Yaitu

ftenikmatan) bisa melihat wajatr Allah.'675

17687. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakarlkepada kami dari Al Hasan, tentang firman

Allah S wT, t;C- A SA't;A ;r-$" a o g o r an g- o r (m g y an g
berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan

tambahannya, " ia berkata, "Yaitu (kenikmatan) bisa melihat

wajah Tuhan.'676

17688. Amr bin Ali dan Muhammad bin Basysyar menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Mahdi

grenceritakan kepada kami dari Nabi SAW, tentang ayat, ;i-$
\1\3Ji 6:A1W "Bagi orang-orang yang berbuat baik,

As-Suyuthi dengan makna senada dalam Ad-Durr Al Mantsur (41359) dari Ad-
Daraquthni, dari Abdunatrman bin Abu Laila.
Ibnu Hajar dalan Fath Al Bari (8/348) dan Abdurrazzak dalam tafsirnya
(6n74).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611945) dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-
Tanzil (3/l5l').

674

675
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ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya," beliau

bersabda, "Apabila penghuni surga telah masuk ke surga

dan penghuni neraka telah masukke neralta, mala ada suara

yang berseru, 'Wahai penduduk surga' kalian masih punya

satu ianii dari Allah untuk kalian'- Mereka pun bertanya,

'Apa itu? Butrankah sekarang wajah kami sudah meniadi

putih (cerah), timbangan amal kebaikan kami sudah berat,

dan kami sudah Engkau masuklan lce dalam surga serta

menjauhkan lmmi dari neraka'? Kemudian dibukalah tabir,

sehingga Tuhan merela terlihat. Derni Allah, tidak ada

larunia lain yang diberikan kcpada mereka yang lebih

mereka sulcai melebihi kenibnatan dapat melihat waioh

Allah."677

Redaksi hadirc ini riwaYat Amr.

17689, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari

Abdurrahman bin Abu Laila, d4 Shuhaib, ia berkata:

Rasulullatr SAW membaca ayat, 
R-'1\-7-$ 6:fr1;A'r-$t

"Bagi orang-orang yang berbuat baih ada pahala yang

terbaik (surga) dan tambahannya' " Beliau bersabda,

"Apabila para penghuni surga sudah masuk ke surga dan

para penghuni neraka sudah masuk lce neraka, lalu ada

seorang penyeru yang berseru kepada mereka, 'wahai

penghuni surga, sesungguhnya kalian masih punya satu ianji
yang akan ditunaikan Allah kepada lalian'. Mereka lalu

Diriwayatkan oleh Muslim dalanAl Iman (297)'
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berkata, ,Apalagi itu? Bukntkah Allah telah memberatkan

amal kcbaikan kami, dan telah rnencerahlan waiah kami'? "

Ia lalu menyebutkan keseluruhan hadits yang mirip dengan

hadits Amr bin Ali dan Ibnu Basysyar, dari Abdurratrm*.6'8

17690. ...ia berkata: Al Hammani menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Abu Ishak,

dari Sa'id bin Nimran, dari,Abu Bakar Ash-Shiddiq RA'

tentang firman A[ah swT, E;(-i 6::rt't;tA'u-$"nogt
orang-orang yang berbuat baih ada pahala yang terbaik

(surga) dan tambahannya',, ia berkata" ..Yaifu kenikmatan

melihat wajah Allah.'67e

1769l. ...ia berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Abu

Ishak, dari Amir bin Sa'd, dengan riwayat yang sama'

17692. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yadd

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

[epada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, i'i1i
B',1't-1-$ 6::A't;4 "Bagr orang-orang yang berbuat baik,

ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.,, Telalt

sampai informasi kepada kami bahwa orang-orang mukmin,

bila telatr masuk ke dalam surga, maka akan ada penyeru

yang menyeru mereka, "sesungguhnya Allah telah

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an (3105), ia berkata,
.Hadits Hammad bin Sulaiman." Demikianlah yang diriwayatkan lebih dari satu

or*g a*i Hammad bin Sulaiman secara mrfu'. Sulaiman bin.Al.Mughirah
joJu"m"ri*uvatkan hadits ini dari Tsabit, dari Abdunahman bin Abu Laila,

iuii ..-pakan perkataan Ibnu Abi Laila pribadi, dan di- dalamnya tidak

iir.lu** nama shuhaib dari Nabi SAW. Ahmad juga mengeluarkannya dalam

musnadnya (4t333), An-Nasa'i dalam As-sunan Al Kubra Q766111234)' dan

Ibnu Maj alr dalam Muq a ddim ah (187).

L*rat Sunan Sa'id bin Manshur (5/3 I l).
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menjanjikan kalian mendapat al husna, yaitu surg4

sedangkan bonus tambahannya adalah melihat wajah Ar-

f,4furr*.1680

17693. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaw menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, dengan riwayat yang serupa.

17694. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim

bin Al Mukhtar menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Atha, darir.Ka'b bin Ujrah, dari Nabi SAW, tentang

fnman Allah, 1;S-5 #'$:-{1 ujf."nogi orang-orang

yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan

tambohannya," beliau bersabda" "Tambahan itu adalah

melihat w aj ah Ar-Rahman. "68r

17695. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Abdr.rrahman bin Sabith, ia berkata, "Al husna adalatr wajah

yang berseri-seri, sedangkan tarnbahannya adalatr dapat

melihat wajatr Allah SWT.'682

17696. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Zuhaurr menceritakan dari orang yang mendengar

dari Abu Al Aliyah, ia berkata: Ubayy bin Ka'b

menceritakan kepada kami, bahwa ia pernah bertanya kepada

As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41359), dari Ad-Daraquthni, dari

Qatadah.
Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang ar-ru^yah (183),

Al-Lalika'i dalan Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah (31780),Ibnu Katsir dalam
tafsirnya (71356), dan Al Qurtttubi dalam tafsirnya (8/330).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1945) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (4/359).

6t0

6u



TdnrAfi:llwtrld

Easulullah SAW tentang firman Allah, #X W$-if,
13\3-r"Bagr orang-orang yang berbuat baih ada pahala

yong terbaik (surga) dan tambahannya." Beliau menjawab,

"Al husna adalah surgq dan tambaharutya adalah melihat

wajah Allah.'683

Ada pendapat lain mengenai maksud tambatran dalam ayat ini,

sebagaimana dikatakan dalam riwayat berikut ini:

17697. Kami diceritakan tentang hal itu oleh Yatrya bin Thalhatr, ia

berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari

lIanshur, dari Al Hakam, dari Ali RA, tentang firman Allah,

\1t3-$ S::X l;A u$."aog orans-orans yans berbuat

baik, ada pahala yang terbaik (swga) dan tambahannya," ia

berkata" "Tambahan itu benrpa ruangan yang terbuat dari

safu permata dengan empat pintu."6u

17698. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari Al
Hakam, dari Ali RA, dengan riwayat yang mirip dengan tadi,

hanya saja disebutkan di dalamnya, "Di dolamnya terdapat

empat pintu."6t5

17699. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Al Hakam bin Utaibah, dad Ali RA, sama seperti hadits

Yahya bin Thalhah, dari Fudhail.

As-suyrthi dalam Ad-Durr Al Man*ar (41357), dari Abu Syaikh, Ibnu Mandah
dalam Ar-Radd ala Al Jahmiyyah, dan Ibnu Mardawaih, semua dari Ubay bin
Ka'b.
Ibnu Athilryah dalam Al Muharro Al Waiifl3llls), AI Qurthubi dalam
tafsirnya (8/331), dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir frial.76l).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya(6lDail.

&
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Pendapat lain mengatakan batrwa al husna adalah bentuk

tunggal yang berarti satu kebaikan, sedangkan ziyadah (tambahan)

adalatr pelipatgandaan, sehingga menjadi sepuluh kali lipat. Riwayat

yang menjelaskan demikian adalatr:

17700. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadakg dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, "t34$ 6::X 1;rA u-!$"nog orans-orans yans

berbuat bailc, ada pahala yang terbaik (surga) dan

tambahannya," ia berkata, "Id sama dengan finnan Allah
yang laur, @ 3,j q$ 'Dan kcpada sisi Kami ada

tambahawrya, '(Qs. Qaaf [50]: 35)

Artinya, Allatr akan membalas mereka sesuai arnal yang telah

mereka kerjakan, dan Dia masih akan memberikan tambahan

dari keutamaan yang Dia miliki.

Sama pula dengan firman Allah yang lain, 'if, 34,:,V $
@ 5ig. S liW"lnif-*g,a\iv d,-e(,^ F
'Barangsiapa membana amal yang bailc, maka bagrnya

(pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang

membawa perbuatan jahat malca dia tidak diberi pembalasan

melainkan seimbang dengan lrejahatannya, sedang merekn

sedidt pun tidak dianiaya (dirugikan)'. " (Qs.Al An'aam [6]:
l60)686

17701. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Qabus, dari ayatrnya, dari

6e As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/359) dan Asy-syaukani dalan Fath
Al Qadir (hal.76l).
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$lqamatr bin Qais, tentang firman Allah, $i.iI Wl i$
latLS)"Bagt orang-orang yang berbuat baih ada pahala

yang terbaik (surga) dan tambahanfrla," dia berkat4 "Ini
adalah al husna (kebaikan)," lalu apa yang dimaksud dengan

tambatran itu? ia menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa

Allah berfirman, A!r{1;i'i{, 14L,& 6 "Barangsiapa

membawa satu amal kebaikan mala dia akan diganjar

sepuluh kali tipat dari itu?u687

17702. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid berkata:

Sa'id menceritakan kepada kaqj daxi Qatadah, ia berkata,

"Al Hasan berkata tentang ayat,6',15r,$ &::fitAi;$!; orgi
orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik

(surga) dan tambahannya.' Tambatran itu adalatr satu

kebaikan diganjar dengan sepuluh kali lipatnya, sampai

mencapai tujuh ratus kali lipat.'6tt

Pendapat lain mengatakan batrwa al husna di sini adalah satu

kebaikan dibalas satu kebaikan. Sedangkan tambahannya adalatr

ampunan dari Allatl serta keridhaan-Nya. Riwayat yang menjelaskan

demikian adalah:

17703. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkat4

menceritakan kepada $ami dari- Ibnu -AbI Najih,

Mujalrid, tentang ayat, i1't3-:, 6::XW u-!$*arg orans-

orang yang berbuat baih ada pahala yang terbaik (surga)

dan tambahannya." Al husna adalah kebaikan yang s,Lma,

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (31433) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (3 I I 5l).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611946).

Abu

Syibl

dari

5t7
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sedangkan oz-ziyadah (tambahan) adalatr amprman dan

keridhaan.sse

Pendapat lain mengatakan bahwa tambahan tersebut adalah

apa yang mereka dapatkan di druria. Mereka yang berkata demikian

adalatr:

17704. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada E ri, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, \;C-;3 S::i't{l'u-$"aog orang-

orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik (surga)

dan tambahannya," dia berkata, "Al husna adalah surga,

sedangkan tambahannya adalatr apa yang telatr Allatr berikan

selama di dunia, yang tidak akan dihitung pada Hari

Kiamat."

Dia lalu membaca ayat, Q3Ji ,l iA ifit;3 "Dan Kami

memberikan pahalanya di dunia." (Qs. Al 'Ankabuut [29]:
" 27).Artinya, keinginannya di dunia akan diberikan sebagai

bentuk penyegeraan patrala sebelum di akhirat.6e0

Sementara itu, Ibnu Abbas punya komentar tersendiri tentang

siapa yang melalcukan kebaikan (al husna) sebagaimana riwayat

berikut ini:

17705. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 6::S 't;A 12$ " nogt orang-orang yang

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611945\, Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun (31433), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/l5l).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6lDaO dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa

Al Uyun (31433).

6E9

690



Tdsdl.lrt/l.:I?r&ai

berbuat baik." Artiny4 bagi mereka yang bersaksi bahwa

tiada ilatr selain Allah.6er

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah, Allah

menjanjikan kepada orang-orang yang berbuat baik dalam

melaksanakan ibadah dan kebaikan yang mereka lakukan akan

mendapatkan al husna berupa surga dan wajatr mereka akan memutih

berseri. Selain itu Allah juga menjanjikan ada nikmat tambatran untuk

mereka yaitu kenikmatan dapat melihat Allah secara langsung, dan

diberikan ruangan khusus dari permata serta mendapatkan ampunan

dan keridhaan Allah Ta'ala. Semua itu merupakan bonus yang

diberikan Allah kepada para penduduk surga-Nya. Allah menyebutkan

kata az-ziyadah (tambatlan) itu secara umum dan tidak

mengkfiususkannya untuk kenikmatan tertentu. Tidaklatl mustatril bila

Allah ingin memberikan semua itu.

Jadi, pendapat yang paling tepat adalah memasukkan semua

nikmat yang telah disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi, ke dalam

arti kata tambahan yang dimaksud dalam ayat ini.

rakrrit firman Auah: 5it apl";'>s;% ;*fi t^i-lJ
'o-,96,$"-rfi @o, muha *,rnko tidak ditutupi debu hitam dan

tidak [pulal kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal

di dalamnya)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya,"Dan muka merela

fidak drtutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan," adalafi, wajah

mereka tidak diliputi penderitaan dan kemunrngan.

6er Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611944).
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flr artinya debu, bentuk jarnak dari kata i.lj, sebagaimana

perkataan penyair berilut ini:

i-A,i c'gti)t iy "jL7 "#.-9iJr i:>r.77

" Bermahlatakan dengan selempang kerai aan yang diifuti

oleh gelombangyang di atasnya ada layar dan debu hitam.'6e2

Al qatar di sini maksudnya adalah debu.

'it>S; "Dan tidak (puta) kehinaan," Maksudnya, tidak pula

diliputi kehinaan.

^gJ,Pl 
A43 " Me r e ka itulah pen ghuni sur ga." Maksudny4

mereka itulah penduduk surga yang akan menghuninya, yang setiap

yang berada di dalamnya akan kekal.

itt:S$$ "Mereka t@kat di datamnya." Maksudny4 mereka

tetap berada di sana dan tidak akan pernah kehilangan kenikmatan

yang akan mereka rasakan, serta tidak pemah akan dikeluarkan dari

sana.

Senada dengan yang kami kemukakan adalatr perkataan para

ahli tafsir dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Ibnu Abu Laila menafsirkan ayat fi ;il$t ;r5-1; "Dan

mulra mereka tidak ditutupi debu hitam, " sebagai berikut:

to Bait ini terdapat dalam Diwan Al Farazdaq, dari sebuah qashidah panjang yang

berjudul Bisyr saifuddaulah. Di dalamnya ia memuji Bisyr bin Marwan.

Kaiimat pertamanya berpeda dengan yang ada di sini, karena yang ada dalam

diwanberbrxtyii#ettltt'ti1l-&i.Lfi:rrtAd-DiwanQt:zl,hal.234).
Disebutkan pula dal6m tf,aiii ,a{9ur'ankarya Abu Ubaidatr (1D77) dan Lisan

Al Arab (entri: y'). Juga dalam Al Muharrr Al Wajiz deng1L t"r9*,l.VEq
beSbeda pada penggalan keduanya, yaitu ia mencantumkan €'tr-Ul att 6i et'
';ir2ruite/{tq.
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17706. Muhammad bin Manshtl Ath-Thusi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bin Zud menceritakan kepada kami, daxi

Tsabit, dari Abdurrahman bin Abu Laila, tentang ayatii2{1
'it>S;"i3 i6fr "Dan mula merelm tidak ditutupi debu

hitam dan tidak (pula) kehinaan." Itu setelah mereka melihat

Tuhan mereka.6e3

17707. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

dan Mu'alla bin Asad menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari

Tsabit, dari Abdunahman bin Abu Laila, mirip dengan

riwayat sebelumnya.

17708. Menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkatai Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, "i3 ;*fi gr5-{;"Dan muka

mereka tidak drtutupi debu hitam," maksudnya adalah

hitamnya wajah.6ea

coo

Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalarn tafsimya (611946), Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Talzil (3/152), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalarn Ma'ani Al Qur'an
(3Deo).
Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611946), Al Mawardi dalam

An-Nukat wa Al Uyun (31433), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/158),

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz(3/116), Asy Syaukani dalam Fah
At Qadir Qtal. 762), dan Abu Ja'far An'Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an
Qtzeo).
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'i { V\ > g;tgi, W ir> +4i W'u- rb
a$lM,ii sr* ;irfr e;$r CKfo,6 b ;r

'"A...;;5AiPt
" D an or cmg. or (mg y olttg rnenguj al<m l<ej alwtan Qnendap at)
balasan yarJg setimpal ilmr mqela diaratpillrzhinamu Tidflk
adabagi merel<a seorcmg pelinhmg pun dmi (adzab) Allah,

seal<,an alcan nwtlra merelca diattupi dmgan l<cpingan
l<cpingan malan yarlg gelap.gulita. Merel,a iailah pmsll'rurl\i

nrrral<a; merelr,akekal di dalamrrya." (Qs. Yuunus lL}lz 2?)

rakwilliman{_llah:Aii}3&,-Sitia-tj$ti#'u5V
frG b ;fr'n { 0 ai2 7oo, orang-orang yang mengerjahan

kejahatqn [mendapatkanJ balasan yang setimpal dan mereha

ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereha seorang pelindung pun
dari adzab Allah)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

melakukan keburukan selama di dunia, mendurhakai Allah, serta

ingkar terhadap Rasul-Nya, akan mendapatkan balasan yang setimpal,

berupa siksa Allatr di akhirat.

"i; #i; "Dan mereka ditutupi kehinaan." Artinya, mereka

diliputi kehinaan lantaran adzab Allah kepada mereka.

*G a;frai {e "Tidok ada bagi mereka seorang pelindung

pun dari (adzab) Allah," maksudnya, tidak ada penghalang antara

mereka dengan adzab Allah.
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Apa yang kami tafsirkan mengenai kalimat ':ii 1i3*;, "o*
mereka ditutupi kehinaan." Juga diungkapkan oleh para ahli tafsir,

antara lain:

17709. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullalt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 5; #1; "Dan mereka ditutupi kchinaan."

Maksudnya, mereka diliputi kehinaan dan kesusahan.6e5

Para ahli tata bahasa Arab berbeda pendapat tentang penyebab

yang membuat marfu'-nyat*ataitV dalam ayat ini.

Sebagian ahli natrwu Kufah mengatakan batrwa yang menjadi

rafi'-nya adalatr kata iii, yang tersembunyi d4* konteks kalimat.

Seakan-akan kalimatnya berbunyi & {*, 'rr* i sebagaimana

firman Allah yang lain, # O rLiirlit$i"Hendaklah ia berptasa

tiga hari. " (Qs.Al Baqarah l2l:196).

Tapi bila Anda mau, Anda bisa menganggap marfu'-nya kata

rlf lantaran adanya htruf Da'kepada U,ata*5il.

Bagi sebagian atrli natrwu Bashrah, kata et17 di sini marfu'

lantaran ia adalah mubtada' (awal kalimaQ dan khabarnya adalah kata

d*r. D"ngan demikian, makna kalimat adalatr, balasan buruk yang

sama dengannya. Lalu ditambahkanlah huruf Da', sebagaimana dalam

kalimat, |St',) I'*r"cukuplah bagimu perkataan yang buruk".

Ada yang mengingkari hal itu, ia berkatq "Bisa saja huruf Da'

dalam kata'4,t*t t. hanyalah tambahan (tak bermakna), karena takwil

kalimat ini adalatr, bila kau mengatakan keburukan maka itu sudatr

6e5 Al Qurthubi dalam tafsirnya (81332) dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir
Sar.762).
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cukup bagimu. Ketika huruf ba' ini tidak ditarnbalrkan kepada kata
yang berstatus khabar, maka dia masuk kepada kata '*,-.. Bila ingin
memuji seseorang, maka huruf ba'nya harus dimasukkan ke dalam

lafazh setelahnya, misalnya til'r:l*; "cukuplatr Zaid bagimu", tidak
boleh 1i-; '*.-, sebab di ri"i zuia adalah orang yang dipuji
(mamduh), bukan berstatus khabar.6e6

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat adalah, kata

,t-F marfu' lantaran adanya penyembunyian (idhmar) kata '#,
sehingga artinya, maka mereka akan mendapatkan balasan yang

buruk, yang samardengannya. Itu karena Allah menyatakan dalam

ayat sebelumnya, 1a'13) S::X l7l ;r-$"aog orang-orong yang

berbuat baih ada pohala yang terbaik (surga) dan tambahannlla."

Allah merryebutkan balasan yang akan diterima para wali-Nya"

kemudian menerangkan balasan yang dipersiapkan untuk para musuh-

Nya. Dengan demikian, kalimat ini bennaknq "Bagr yang melakukan

kebunrkan maka ia akan mendapatkan balasan yang buruk pula." Bila
demikian adany4 maka huruf ba' yang ada bergrrna untuk
menerangkan balasan (bukan tambatran).

rakwirfi rmanAuah j,14;lirtl:,iii;f,Et*tfr ,#t:AV
'oAtL A # ili +gt Ai"l*r"-ir" muka mercka ditutupi

dengtn kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. Mereka itulah
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Seolah wajatr mereka

yang melalnrkan keburukan itu tertutup oleh potongan malam."

Qatadah memberi komentar tersendiri tentang penafsiran ini:

6s Lihat Ma'ani Al Qur'ankaryaAl Farra (l/461).
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l77lo. Kami diceritakan tentang itu oleh Muhammad bin Abdul

A'la, ia berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada

kami dari Ma'mar, dari Qatadah, (entang firman /j1lah),-6?

W ,fii'g$ ;if;;;raA "seakan-atran muka mereka

ditutupi dengan kcpingan'kepingan malam yang gelap-

gulita," ia berkata, "Artinya kegelapan yang ada pada malam

had."697

Allah, q

Sebagian besar ahli qira'at perkotaan membacanya dengan

men-fathah-kan huruf tha' (e\ yang berari bentuk jamak

dari kata i;ir1 "potongan", sehingga artinya adalatl, wajatr-

wajatr orang-orang itu seakan-akan menjadi potongan malam

yang hitam. Lalu disebutkanlah bentuk jamaknya untuk

mengimbangi bentuk jamak yang disebutkan padakatac/|).

Sebagian ahli qira'al angkatan junior membacanya dengan

men-suhn-kan huruf tha$e8 Q v*S artinya, wajah mereka

seolah-olah tertutup oleh hitamnya malam, atau beberapa saat

dari malam haxi. Ini sama dengan membaca firman Allatt

Abdurrazzak dalam tafsirnya Qll76\ dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya

(611947). . .

Al Kisa'i dan Ibnu Katsir membacanya $Ul d/ t&i dengan men-sz&zn-kan

luruf rfta'. Dasamya ada dua.kemungkindn, peizma! Bentuk jarnak dari kata

lii.!, sebagaimuoo i"lu. tcata irU yang bentuk jamaknya adalatr ]'.r-, dan kata

i;{ U*tot jamaknya adalah 'i.i.. ltau kemungkinan lain kata ini sebagai

bentuk satu kali, sehingga maksudnya adalah salu kegelapan malam, dan dia

bukpn dalam bentuk jamak' sedangkan kata tiJEi menrpakan na't dxi kata

iiJr. .1-
\hli qira,at yang lain membacanya (i.l dengan men-fatfiah-kan huruf r&a'.

Dalanr hal ini, kata (JL: merupakan hhal ]uffin* kata ;fillt' Lthat Hujjah Al

Qira'atkaryaAl Farra &at. :gO).

Ada perbedaan cara membaca dalam firman

"Kepingan-kepingan,"

6v7

69r
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yans lain, ,fi U{*3tF\ ,* "sebab itu pergitah

dengan membau,a kcluarga dan pengihtt-pengihtt kamu di

aWir malam." (Qs. Huud [11]: 8l) Artinya, kepada sisa

malam yang masih ada sedikit. Salah satu alasan bagi qira'at

yang kedua ini adalatr karena tertulis dalam mushaf Ubayy,

ilL,,l;r''q'&, F+:;,: uffs.lee

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang tidak aku bolehkan

selainnya adalah dengan mem-fathah-kan huruf tha', sebab sudah ada

ijma' bahwa itulah yang dipakai oleh para atrli qira'at negeri, dan

mereka menyatakan bahwa bacaan yang menyelisihi itu berarti syadz

(nyeleneh).

Kalau ada yang berkata, "Bila bacaan yang benar adalah

seperti yang Anda katakan, maka apa penjelasan kata p!$ f*S
disebutkan secara mudzakficar, dan mengapa ia disebutkan dalam

bentuktunggal?"

Jawabannya yaitu, "Ada dua penjelasan mengapa dia

disebutkan secara mudzaklar,

Pertama: fata ,tlilr l qadalatr na'at dari kata,$lr. Ketika

kata ini disebutkan secara nakirah dan kata al-lail ma'rdah, maka di-

manshub-kanlatr dia atas dasar al qath' . Dengan demikian, maknanya

adalah, seolatr-olatr wajah-wajah mereka tertutupi oleh malam yang

gelap. Lalu dihilangkan huruf alif dan lam dalj, kata /alt. Ketika dia

sudah menjadi nakirah, maka dia di-monshub-kat karena terputus.

Para atrli nahwu Bashrah menamakannya haal, sedangkan ahli Kufah

menarnakannya qath'.

Penjelasan lain adalatr seperti perkataan penyair berikut ini:

'e LihatAl Muharrar Al Waiil3lll6).
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tLl';:J f L':Lli
"Andaikan memuji suatu linghtngan akan menyebarkan

seseorong.'f,w

Namun, penjelasan yang pertama lebih baik.

tyat,'r!:Si *t ,trSj "urr"ko rtulah penghuni neralca,,,

artinya, orang-orang yang telatr Aku jelaskan karakternya kepada

kalian itu adalatr para penghuni neraka yang Ulyr(;i "Mereka
lel(al di dalamnya."

{t{rc

"{':uA; 5 frk, ;ffi'r;v. 3}; i G ;l#' *'

@ s,r= ffiJ:{v E#, 36$!i{t "

" D dn, lnp ado hari iu Kani latmpull<m ms el<a s errnut
lemdian Kami b erl<ata lnp ada or drtg. or ctr.g y ang

melalul<mrl<enusyril<mr,'Tetaplahl<alianilitenrpatl<alian
ber smna dengmt selcutu. sel<uu y arlg l<aliart buat' ! Ialu
Karrfi p* ahl<m mer el<a dmr b erlatalah s el<uat. s ekuttt

mer ela,' Kornt s el<ali.l<ali tidf,klc.h p ernah merry ernb ah
lco:rri'.' (Qs. Yuunus [10]:281

'' Bait ini merupakan bagian dari bait Abu Dzu'aib Al Hadzli yang wafat pada
tahw 27 IV648 M. Ia merupakan salah seorang penyair yang terkenal pada
masa Jahiliyah dan pada masa ketika masuknya a€:ama Islam. Bait
selengkapnya adalah

!.rr;ti Ct w:l €,1 bl'r,Pt ,f 'z;t, tts 7
Lihat kitab Al Mausu'ah Asy-Syi'riyyah, yang dicetak oleh Majma' Ats-Tsaqafi
AbuDhabi.
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rakwil nrmln Alla-h: vil.i.fi.3gt-i# Jifr i;-;
s'.';ffi)i{r€;s*36j'fr4,K- j{Itfi5$*,'@ankepada
hari itu Komi kumpulkan mereha semua kemudian Kami berkata

kepada orang-orang yang melakukan kemusyrikan, uTetaplah

kalian di tempat kalian bersama dengan sekutu-sekutu yang kalian

buat!" Lalu Kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu

mereka, "Kamu sekali-kali tidaklah pernah menyembah kaml')

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Kepada hari Kami

kumpulkan semua makhluk kepada tempat penghisaban

(penghitungan amal). Ketika itu Kami berkata kepada orang-orang

yang mensyerikatkan Allah dengan Tuhan dan tandingan-tandingan

(yang lain), 'Berhentilah di tempat kalian, berdirilah di tempat kalian,

wahai orang-orang musyrik, beserta sekutu-sekutu kalian, yang telah

kalian sembah selain Allah, dari sembahan dan berhala-berhala'."

WgS"Lalu Kami pisohkon di antara meFeka," artinya" lalu

Kami pisatrkan antara orang-orang yang menyekuhrkan Allah dengan

apa-apa yang mereka persekutukan dengan yang lainnya dan dengan

anak-anaknya darinya.To 
I

Dia berfirman, ff:-j "Lalu Kami pisahkan," untuk

(menunjukkan) memperbanyak dan mengulang perbuatan. Dia tidak

berfirman '# 6i
Telah disebutkan dari sebagian mereka, bahwa mereka

membacanya '#.g6-ti seperti yang diucapkan ftepada ayat) 7;
lri # "Dan janganlah kamu memalingknn mukamu." (Qs.

70t Demikianlah (yang ternrlis) pada semua catatan. Syaikfi Mahmud Syakir telalt

mengisyaratkap,tqnbalan ungkapan. Di antara perkataan mereka adalah LJ;
'4.'.llj ri1 tfi.)f 6r, ilSl Lihat Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra (ild. l, ha[.

4e2).
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Luqmaan t3ll: l8l yang artinya sama dengan '$l$ ,tbt ii. Or:ry
Arab banyak melakukan hal (seperti) itu kepada latafu 'di.
Terkadang mereka mengikutkan huruf ald kepada tempat tasydid,

maka mereka mengatakan 'rjliltl apabila perbuatan itu untuk satu

orang. Namun apabila untuk dua orang (yang melakukan) maka

mereka senantiasa mengatakan'db,6.

"Dan berkatalah sehfiu-sehttu merelca, 'Kamu sekali-kali
tidak pernah merryembah kami'. " Hal itu ketika "Orang-orang yang
diifuti berlepas diri dari orang-orang yang mengihtti, dan mereks

melihat siksa, dan ketika segala urusan antara mereka ter1rutus."

Tatkala dikatakan kepada orang-orang musyrik, "Ikutilah apa-apa

yang telah kalian sembah dari selain Allah,' dan dinisbatkan kepada

mereka fuhan-tuhan mereka, mereka pun berkata, "Kami telatl

menyembatr mereka." Namun tuhan-tuhan mereka tersebut lalu
berkata kepada merek4 "Kalian tidak pernah menyembah kami."

l77ll. Telah diceritakan kepadaku dari Muslim bin Halid dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujatrid, dia berkata: Pada Hari Kiamat, ada

satu waktu yang penuh kesusahan, yaitu dinisbatkannya

mereka kepada tuhan-tuhan yang telah mereka sembah.

Dikatakan, "Merekalatr yang telah kalian sembatr selain

Allah." Tuhan-tuhan tersebut lalu berkata, "Demi Allah,
datrulu kami tidak mendengar, tidak melihat, tidak berakal,

dan kami tidak mengetatrui bahwa kalian telah menyembatr

kami." Mereka lalu berkata "Strngguh, kepada kalianlatl
kami dahulu menyembatr." Tuhan-tuhan tersebut kemudian

berkata, "Maka cuhtplah bagi kami Allah yang menjdi saksi
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antara kami dan katian bahv'a komi tidak tahu'menahu

tentang Penyembahan kamu (k pado kami). "702

17712. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud telah

berkomentar mengenai firman-Ny4 "(ngatlah) suatu hari

(t@til@ itu) Karni hnnpullcan mereka semuanyo, kemudian

Kami katakan trepada orang-orang yang mempersehttukan

(Altah); tetaplah kamu dan sehiu'sehttumu di tempatmu itu,

lalu Kami pisahkan mereka. " Artinya, Kami pisahkan antara

mereka. "Dan berkata sehtn-sehttu mereka, 'Kalian sama

sekali tidak pernah menyembah kami'. " Mereka berkata,

*Sekali-kali tidak, sesungguhnya Kami telatr menyembah

kalian." Mereka (tutran-tuhan tersebut) berkat4 "Maka 
r.

cuhuplah Attah yang meniadi saksi antua kmni dan kalian 
I

balrwa kami tidak tahu-menahu tentang penyembahan kalian

' (trepada lrami)." Tuhan-hrhan tersebut lalu berkata, "Dahulu

kami tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berbicara."

Allatl lalu berfirman, "Di tempat itulah (l@ Padang

Mahsyar) setiap iiwa mengetahui apa yang telah ia

kerjalan."7o3

Diriwayatkan dari Mujatrid, batrwa dia menafsirkan kata

';,a di sini dengan kematian.

17713. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapa}ku

menceritakan kepada kami dari A'masy, ia berkata: Aku

mendengar mereka menyebutkan dari Mujahid, mengenai

,, Mu.latrid dalam tafsimya (hal. 380) Abu Hatim dalarn tafsirnya (ild' 6, hal.

1948), dan Asy-Syaukani dalam Fah Al Qadir (hal762}
703 Ibnu au futim dalam tafsirnya (iild. 6, hal. 1948) dalam dua alsar berturut-

berturut.
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firman-Nya, "Dan kepada hari lwmi kumpulkan mereka

semua," dia berkomentar, ';;J maksudnya adalatl

kematian.TG

Abu Ja'far berkata: Dalam hal itu lebih pantas ditafsirkan

dengan apa yang kami katakan, karena Allah yang Maha Tinggi

firman-Nya telatr menyampaikan bahwa pada hari itu Dia

menyampaikan hal-hal yang telah disebutkan -sebelumnya akan

disampaikan kepada orang-orang yang telah berbuat syirik kepada-

Nya. Hal itu diketahui tidak terjadi di alam kubur. Sesungguhnya itu
merupakan penyampaian tentang apa-apa yang akan mereka katakan

dan yang akan dikatakan kepada mereka pada tempat

'lemberhentian" setelah kebangkitan.

{t{tc

@<uW#;UrKrv'$;tv4.rw.$&K
"Don cul<uplah Nlah met$adi salcsi antaral@nri ilengan

lcatrrur bahwol<flffri ddak tahu.menaltu tatnng
penyerrtahan l<frnw (lrepado l<sn i) ."

(Qs. Yuunus [10]:29)

rakwirfi rmanAnah:{i;f*';K"y{4.16{.\!W$\&<,
<41j6 @an cukuptah min meniadi saksi antara kami dengan

kamu, bahwa kami fidak tahu-mcnahu tentang penyembahan kamu

[kepada kamiJ)

'* Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (ild. 6, hal. 1946).
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Abu Ja'far berkata: Tatkala orang-orang yang menyekutukan

Allah berkata kepadanya sembahan dan berhala, "Kepadamulah kami

dahulu menyembah," sembahan dan berhala tersebut justnr berkata,

"Cukuplatr Allah yang menjadi saksi antara kami dengan kalian."

Maksudnya, mereka berkata, "Cukuplah Allah menjadi saksi antara

kami dengan kalian, wahai orang-orang musyrik. Sesungguhnya Dia

mengetatrui bahwa kami tidak mengetahui apa-apa yang kalian

katakan."

<$#'&;U. cK q"Bahwa komi tidak tahu-menahu

tentang penyembahan lamu (kcpada kami)."

Mereka berkata, *Kami tidak tatru-menahu tentang

penyembahan kalian datrulu kepada kami. Kami tidak merasakan dan

kami tidak mengetahui."

17714. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Huzaifah menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, (tentang firman Allah), <AliA'&;V cK ot

"Bahwa komi tidak tahu-menahu tentang penyembahan kamu

(kepada karni)," ia berkomentar, "Makzudnya adalatr segala

sesuatu yang disembatr selain Allah."705

17715. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.

705 Keduanya Mujahid dalam tafsimya Oal. 380) dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsimya (iild. 6, hal. 1949).
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17716. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujatrid berkat4

tentang ayat, <4li{'&;f* cK uL"Bahwa kami tidak

tahu-menahu tentang penyembahan kamu (kepada l@mi),'! iv
berkomentar, "Artinya, hal itu adalah segala sesuatu yang

disembah selain Allah."7o6

cct

"At n'S; ;'i \y7$;";frV,#k \;$ A{;
<_,;ji;\361, fi{i,:6

"Di tnmpat itu (lePadmsMahsyar), tiap.tiap diri
merasal<mt pen$alasan dmi apa ymtg tclah dil<crjal<annya

dnhulu dmt mqel<a dil<embalikanlnprdo Nlah pelinfumg
mereka yang sebenanrya dmrlaryaplah ilmi rnerel<a apa

yarlgrnercl<a adf,-dnakfir." (Qs. Yuunus [10]: 30)

rakwir firman Anah: ;;;fru,;i'g \;fi irt6 ;r13Lr;,31
<r;;i;13 1 f#'J:$ At X;r; @i rcmpat itu [he Padang

MahsyarJ, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang tebh
dikerjakannya dahulu dan mereha dikembalikan kepada Allah
pelindung mereka yang sebenarnya dan lenyaplah dari mereka apa

yang rnereha ada-adakan)

76 lbid.
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Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at berbeda pendapat

dalam membaca firman-Nya Vfi AL(i dengan huruf ba', yang

bermakna, ketika itu setiap jiwa mengetatrui apa-apa yang dia

lalnrkan, baik maupun buruk.

Di antara mereka yang membaca dan menafsirkannya seperti

itu adalatr Mujahid.

17717. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari War-aqa, dari Ibnu.Abu Najih,

dari Mujatrid, tentang firman Allah,";frV;K't;g Ab
uDi tempat itu (ke Padang Mahsyar), tiap-tiap diri

merasakan pembalasan dmi apa yang telah dikcrjakannya

dahulu," ia berkomentar, "Artinya, ia mendapat ujian."707

17718. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Huzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
' 

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,

dengan riwayat yang sama.

17719. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

sarna.

Sekolompok ahli qira'at Kufah membaca (seperti) itu.

Beberapa ahli qira'at Hijaz membaca ?:'ali,l 6 oil gB
dengan huruf ,a.708

Mujatrid dalam tafsirnya ftal. 381), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (ild. 5,

hal. 1949), Abu Ja'far An-Nuhhas dalanr Ma'ani Al Qur'an (iild' 2, hal. 291),

dan Al Baghawi dalam Ma'alim lt-Tanzil (iild' 3, hal. 154).

Hamzah dan Al Kisai membaca'p$(A dengan huruf ta.
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Orang yang membaca (seperti) itu berbeda pendapat dalam

penafsirannya.

Sebagian berpendapat bahwa makna dan penafsirannya adalah,

di tempat itu setiap diri mengikuti apa yang telatr dikerjakannya

dahulu di dunia untuk hari itu.

Telah diriwayatkan dari Nabi yang serupa dengan itu dari jalan

dan sanad yang tidak disukai. Sesungguhnya beliau bersabd4
"Kepada Hari Kiamat akan diberi wujud apa yong disembah selain

Allah, dan mereka mengihttinya, sehinggo sembahan-sembahan

tersebut mendatangkan api neraka untuk mereko. "

Dia berkata, 't[abi SAW lalu membacaayat, 'Di tempat itulah
setiap jiwa akan membaca apa yang telah mereka kcrjakan dahulu'. "

Sebagian lagi berkat4 "Maknanya adalah, membaca kitab
catatan kebaikan dan kejatratannya, sebagaimana firman-Nya, 'r,;
6i; A6+ itfi;;-fr "Dan Kami kclumtran untutcnya kcfada
Hari Kiarnat sebuah kitab yang dijumpainya dalam kcadaan

terbuka." (Qs.Al Israa' [5]: 13)7@

Sebagian lain mengatakan bahwa makna latazin $ adalatr

melihat dengan jelas.

Al Altrfasy mengatakan bahwa tata i berasal dari kata iil3r, yaitu setiap {i$
akan membaca apa yang telah dikerjakannya dahulu. Itu kaxena firman-Nya, frrt
U.tg.
Sebigian lain mengatakan bahwa t<ata Sbermakn4 setiap diri akan mengikuti
apa yang telah dikerjakannya dFhulu.
Sebagian lain membacal<ata fi dengan huruf Da, yang artinya mengetahui dan
melihat dengan jelas. Setiap diri akan mengetatrui apa yang telah ia kerjakan
dari kebaikan dan keburukan. Lihat Hujjah Al Qira'ah (hal. 231).

70e Diriwayatkan oleh Al Bukhari, dalam bab adzan (hadits no. 806), Muslim dalarn
bab iman @adits no.299), Ahmad dalam musnadnya (hadits no. 168), dan Ibnu
Majah dalam As-Sunan (hadits no. 4326).
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17720. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada kqmi, dia berkata: Ibnu Zud betkata,

mengenai r,r**-Nyu, ';1AV;kW 6S(J"or tumpat

itu setiap jiwa membaca apa yang telah dikcrjakannya

dahulu," ia berkomentar, "Yaifu apa'apa yang telah

dikerjakan. Membaca di sini artinya melihat dengan jelas'"710

Abu Jatfar berkata: Keduanya merupakan dua bacaan yang

masyhur. Setiap imam ahli qira'at telah membaca keduanya.

Keduanya mempunyai makna yang hampir sama. Hal itu karena orang

yang di akhirat mengikuti apa yang telah dikerjakannya dari amal di

dunia, niscaya ia akan menggapai sumbernya. Lalu di sana ia akan

mengetahui apa yang telah dikerjakannya di dunia dari amal shalih

atau keburukan. Oleh karena itu, ia mengetatrui tempat yang akan

ditempatinya, tidak lain karena apa yang telah ia kerjakan di dunia

dari amalnya. Dalam kedua keadaan tersebut (dia) mengikuti dan

mengehhui apa yang telatr dikerjakannya.

Jadi, bacaan mana saja dari keduanya yang dibaca oleh

pembaca, niscaya itu benar.

Ayat, ;i:; 4; i"\ St Yjrji "oo, mereta ditrembatitrnn

kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya," maksudnya

adalah, kepada hari itu orang-orang musyrik kembali kepada Allah,

yang merupakan Tuhan dan Penguasanya yang sebenarnya. Tidak ada

keraguan dalam hal itu. Tidak seperti yang mereka klaim, bahwa

mereka memiliki Tuhan dan sekutu-sekutu.

<r;i'i-\}rc #i,:;t"Dan lenvaplah dari mereka apa-apa

yang merela ada-adaftan." Artinya, batallah dari mereka apa'apa

7ro Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun 0ild. 3, hal. 434) dan Asy-Syaukani

dalam Fath Al Qadir $aL762).
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yang mereka rekayasa dari omong kosong dan kebohongan terhadap

Allah, dengan klaim bahwa berhala-berhala mereka adalah sekutu

Allah dan mendekatkannya kepada Allah. Sebagaimana riwayat-
riwayat berikut ini:

17721. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

menyampaikan kepada kami, ia berkata: lbnu Znd berkata,

mengenai firman-Ny a,lj,(( r}:.r'J:i ;i{tiit3;1 ;ii \Lf;ij
.z t!?- .l{->ssb_ ''Dan mereko dikcmbalikan kcpada Allah pelindung

mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah apa yang mereka

ada-adakan," dia berkomentar, "Apa-apa yang datrulu

mereka seru dari sembahan dan tandingan-tandingan. Apa
yang dahulu mereka ada-adakan sebagai tuhan. Hal itu
karena, mereka menjadikannya sebagai sekutu dan sembatran

bersama Allah; (merupakan) rekayasa dan kebohongan.',71l

coc

:ii:ii;'€Ai,Afi ,fi ,it'ru rsi i,+?.13; ;, s
';ls;;; ;3 ",;J <- 4i Llj # ; ;fi,U f,

@ 'rfib'frp"'AiSli*
"Katakanlah, 'Siapal<nh yclng rnemberi rezeki kepadmrnt

dmi lmgit dfrn burni, atau siapal<ah yang l<uasa
(menciptal<m) pendengctran dm penglihatmt, dan siapal<ah

yang mengeluml<mt yonghidup dari yang mati dan

,tr Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (ild. 6, hal. 1950) dan Asy-Syaukani dalam
Fath Al Qadir (hat.762).
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merrrgeluarkrlrr yorng mati ilari yonghiil"p dan siapal<ah

yang nlengafiru segala ur.lriarJ'? Mal<a mer:el<n alrerr

meni aw ab r' Allah', Mdlra l<atakariah r' Mengap a lrarnt
tidnk bertakwa lepada.Nya'?" (Qs. Yuunus [10] : 3 1)

Takwit firman Altah: ,At3-,.;i1 n$(, -rt1frii;{:S;-; 
S

i{'i:i..ii. ;d A 4t'"}i,rrfi e'6r,'& i' fi.sT'if\
6fr6 *;1 fi=il 6lH ydio*aitah, "siapikah yans memberi

rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa

[menciptahanJ pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang

mengeluarkon yang hidap dari yang mati dan mengeluarkan yang

mati dari yang hidap dan siapahah yang mengatur segala urusan?"

Maka mereha akan menjawob, oAllah.u Maka katakanlah,

"Mengapa kama tidak bertahwa kepada-Nyu)

Abu Ja'far berkata: Allah Yang Maha Tinggi telah berfirman

kepada Nabi-Nya SAW, katakanlatr wahai Muhammad kepada orang-

orang yang mensyerikatkan Allah dengan berhala dan patung-patung,

"Siapalrah yang memberimu rezeki dari langit." avy'an, hujan,

menerbitkan untukmu matahari-Nya, menjadikan malamnya gelap dan

mengeluarkan siangnya. Dari bumi (keluar) makanan pokok dan gizi

yang ditumbuhkan untuk kalian serta buah-buah dari pohon.

';;iV '€1\ A$- ,$ "Atau siapatrah vans tansa

(menciptalran) pendengaran dan penglihatan." Artinya, siapakah yang

berkuasa menambah kekuatan pendengaran atau mengambil(nya dari)

kalian, yang dengannya kalian mendengar, atau mengarnbilnya lalu

menjadikan kalian tuli. Atau yang menjadikan jelas dan memberi

catraya kepada penglihatan kalian yang dengannya kalian melihat,



Tatstull;h.Thatrr{

atau menghilangkan cahayanya lalu menjadikan kalian buta dan tidak

dapat melihat.

#'* l;Ji t4 ;ij " D an s i apakah van g menge luar kan van g

hidup dari yang mati." Artinya, siapakah yang mengeluarkan sesuatu

yang hidup dari yang mati? "Dan mengeluarlan yang mati dari yang

hidup." Artinya, siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari

yang hidup?

Telah kami sebutkan perbedaan pendapat ahli tafsir, serta kami

sebutkan pula pendapat yang benar menurut kami dalam hal itu
dengan dalil yang menunjukkan kebenarannya kepada surah Aali

'Imraan, maka tidak perlu diulang di sini.

;i'lt;$-;i "Dan siapakah yang mengatur segala uruson?"

Katakanlatr kepada mereka, "siapakatr yang mengatur perkara bumi

dan langit dan apa yang ada kepadanya, serta perkara kalian dan

perkara makhluk?" "Maka mereka akan mengatakan, 'Allah'. "-Allatt

SWT berfirman, "Kelak mereka akan memberimu jawaban, bahwa

yang melakukan semua itu adalatr Allah. "Maka katakanlah mengapa

lralian tidak bertahila." &ioyq tidakkatl kamu takut akan adzab

Allah dikarenakan kesyirikan dan klaim kalian batrwa sifat ini dimiliki

oleh tuhan yang lain" Serta penyembahan kalian terhadap siapa yang

tidak memberi rezeki dan tidak berkuasa (memberi) batraya dan

manfaat terhadap kalian, serta tidak melakukan perbuatan apa prm?

ooc
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@oii';;6'Jl3fly;iti'--.rsc?yfi Ktxfr K:i
uMal<a (Dzat yarrg dernikian) ifiilah y'.Jilah Tulwn l<frnau

yclng sebenartya; mala fidak ada sestdahlceburarmr iat,
melainl<,artl<esesatant.makabagaimartal<ahl<fi rnt

dipalingl<an (doril<ebenman) ? (Qs. Yuunus [10]: 32)

Abu Ja'far berkata: Allah Yang Matra Tinggi telatr berfirman
kepada makhluk-Nya, "Wahai sekalian manusi4 siapakah yang

melalnrkan perbuatan-perbuatan ini; memberimu rezeki dari langit dan

bumi, menguasai penglihatan dan pendengdo, mengeluarkan yang

hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup, serta mengafir
segala unrsan?

?r'frrXK:n "Itutah Ailah ruhan kamu yang sebenarnya,,,

tidak ada keraguan dalarn hd itu.
'llfui$:i:l';i.tit13 ,,Matra tidak ada sesudah kebenaran

itu, melainkan lcesesatan." Jadi, apakah ada sesuatu selain kebenaran

itu melainkan kesesatan, yaitu kesewenang-wenangan terhadap tujuan
jalan ftebenaran).

Dia berkata, "Jika kebenaran itu demikian adanya, maka klaim
tuhan selain-Nya adalatr sebuah kesesatan dan keberpalingan dari

kebenaran; tidak ada keraguan lagi."

6:{}' 't6 
"Maka bagaimanakah lmlian dipatingkan?"

Artinya, maka bagaimana mungkin kalian dipalingkan dari kebenaran

dan petunjuk dan kalian berjalan ftepada) selain keduanya, sedangkan

kalian mengakui bahwa yang kalian berpaling darinya itu adalah

kebenaran.
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'rj-;i1 ;itw 6ji :9 s'.rex afK
"Demikimrlah tclah tetap lrulcwnan Tuhanrru terhadap

or dfl g- oft mg y mtg f asik, lcm ena sesu.ngguttny a rner el<a tidf,k
ber:lmmt." (Qs. Yuunus [10]: 33)

rarrwir nrman Anah: { /i \T iS OJi :Y 6r t $* 3{K
'oist @emikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap

orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidah

beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah Yang Matra Tinggi telah berfirman,
..Sebagaimana berpalingnya orang-orang musyrik dari kebenaran

kepada kesesatan."

4t ,-f ,:Z 34lii "Demikianlah telah tetap huhtman

Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungSuhnya

merelra tidak beriman.'t Artinyrao telatr tetap ketetapan dan hukum-Nya

terhadap amalnya yang terdahulu.

f;i:r 6-ii $ "Terhadap orang-orang vang fasik." Ia keluar

dari ketaatan terhadap Tuhannya kepada bermaksiat dan kafir

terhadapnya.

'rj"iir-{ '{t7 "Korcna sesungguhnya mereko tidak beriman."

Artinya, mereka tidak membenarkan keesaan Allah dan tidak pula

membenarkan kenabian Nabi-Nya SAW.

too
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"Katal<mtlah, 'Apal<ah di antara sel<utu'sel<uamw ada ymg
dap at menntlai penciptaart rnakhluk, l'ctrudian

mengulanglnya(menghidupl<aruuya)lr/-,rnbali'TKa1,;d/lcmtlah,

' Nlahlah y ang merruilai penciptaan makhluk, l<,errudian

rnengulanginya(mengfltidupl<mrrya)kertah;mala
bagaimartal<ahl<ffi:rudipaltnsl<an(lrepadornenyanbahym.g

selain Nlah)'?* (Qs. Yuunus [10] z 34)

ralcwil n'qll.Atrah: ',!ri &:t4? 3ffifi,;-j1t-;G a,ys
'tKt'!*,i4-? of$$iZ, troio*ohin, "Apakah di antara sekutu-

sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, hemudian

mengihnginya [menghidupkannyal kembali?' Katakanlah,

"Altahtah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian

mengulanginya [menghiduphannyal kembali; maka bagaimanakah

kamu dipalingkan [kepada menyembah yang selain AllahJ")

Abu Ja'far berkata: Allah yang Maha Tinggi telatr berfirman

kepada Nabi Muhammad SAW, "Katakanlatr wahai Muhammad, ji

KSi 62,Apapah di antara sehttu-sehttumu'. Yakni dari sembahan

dan berhala-berhala 'J\$13't;-t1'Ada yang dapat memulai penciptaan

makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupknnnya) kembali'?

Mioyn siapakah yang memulai penciptaan dari sesuatu yang tidak

ada,? Dia (Allah) memulai penciptaan makhlukny4 kemudian

mengembalikannya (kepada kematian), lalu mengembalikannya

seperti bentuk sebelum ia dimatikan. Sesungguhnya mereka tidak

jl
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sanggup untuk mengakui hal itu. Dalam hal itu terdapat alasan yang

kuat dan dalil yang jelas, bahwa mereka berdusta dan beromong-

kosong dalam pengakuan mereka batrwa (sembahan-sembahan) itu

adalah tuhan dan sekutu Allah dalam ibadah. Jadi, kepada waktu itu

katakanlah wahai Muhammad , 'Allah memulai penciptaan'.

Menjadikannya ada dari ketiadaan dan menciptakannya dari sumber

yang tidak ada, kemudian melenyapkannya (mematikan) apabila Dia

menghendaki.

,, , 7r.;V- i 'Kemudian mengulanginya (menghidupknnnya)

kcmbalil jika Dia menginginkan sebagaimana bentuknya sebelum

kematian.

'tK| !)t 'Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada

menyembah yang selain Atlah)'? Dengan cara bagaimana kalian

dipalingkan dari tujuan jalan (kebenaran) dan jalan petunjuk?"

17722. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Muammar, dari Al Hasan, tentang ayat, 'rKi 31

"Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada

menyembah yang selain Allah)?" Dia berkata, "Artinya,

bagaimana muungkin kalian dipalingkan?'7|2

Kami telah menjelaskan perbedaan pendapat dalam penafsiran

firman-Nya,'rK| ;;E "Bagaimana kalian dipatingkan." Pendapat

yang benar dalam hal itu adalah yang (sesuai) pendapat kami dengan

adanya penguat dalam surah Al An'aam.

cee

7'2 Abdrrrazzak dalam tafsirnya (iild. 2, hal.l72),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(ild. 6, hal. 1952), dan Al Baghawi dalarrl. Ma'olim At-Tanzil (iild 3, hal. 155).
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# 6tt q;{ifi ,iW Jyt;,j. re, u.f .f
KG"u^AiJyo+i* {t €.-3yJ # Jytsi

@<;?,rss
"Katalrartlahr' Apalrr.,h di mttnra. selcuf;.t selcuf;.firut ada yang
merntnjuki l@p adf, lrrzb enm an' ? Katal<mtlah,' Nlahlah y ang
mernmjuki lnpadr l<ebenarun' . Mal<,a apalcnh or(mg-orang
yong merrunjuki l<cpadn l,cbenman itu lebih berhak diiluti
atmtl<ah orarrg yorrg dnf,k dapat rnenberi pehmiukl<ecu.ali

(bila) diberi petur$uk? Mengapo l<mmr (bqhrat dernikian)' ?

B agaimanal<ah l<fi ruu magornbil lr,rlputttsoln? "
(Qs. Yuunus [10J: 35)

'*Tat<wil fiman Allah:,s#'31 S"eli JV,*1j Kgl u ifi S
GS #1.6i.'i 6 {y"#J fi'&.3?;: :*v $,ax ,fi 6.it
djKl Tfon*"nlah, uApakah di intara sekutu-sekutumu ada yang

menunjuki kepado kebenaran?" Katakanloh, 'Allahlah yang

menanjuki kepada kebenaran." Maka apakah orang-otang yang

menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti atauhah

orang ynng tidak dapat memberi petunjuk kecuali [bilal diberi

petunjuk? Mengapa kamu [berbuat demikianJ? Bagaimanakah

kamu mengambil keputusan?)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

Muhammad SAW, "Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-

orang musyrik, 'Apakah di antara sekutu-sehttumu', yang kamu seru

selain Allah, yaitu sembahan dan berhala-berhala mereka, 'Ada yang
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menunjukkan kcpada kcbenaran'? Artinyq siapakatr yang menunjuki

orang yang sesat; dari kesesatannya kepada tujuan jalan ftebenaran)
dan mencegah pelaku dosa kepada jalan yang terang lagi lurus?

Sesungguhnya mereka tidak dapat mengklaim bahwa tuhan dan

berhala-berhala mereka menunjuki orang yang sesat dan memberi

petunjuk kepada pelaku dosa. Hal itu karena apabila mereka

mengklaim hal itu untuknya, niscaya diingkari oleh kenyataan, dan

pengetatruan melalui pengamatan menjelaskan ketidaksanggupannya.

Apabila mereka mengatakan 'tidak' dan mengakui hal itu, maka

katakanlatr kepada mereka, 'Allah menunjuki orang yang tersesat dari

petunjuk kepada kebenaran'. 'Maka apaknh orang-orang yang

menunjuki', pelaku dosa dan orang yang tersesat dari petunjuk, wahai

sekalian kaum, 'Kepada kcbenaran', 'Lebih berhak diilruti', dibanding

apa yang mereka seru? 'Ataukah orang yang tidak dapat mernberi

petunjuk kecuali (bila) mereka diberi petunjuk'? "

Ahli qira'ar berbeda pendapat dalam membaca ayat tersebut.

Mayoritas ahli qira'a, Madinah membacanya €W.! ,if
dengan men-suhtn-kan huruf ha dan men-tasydid-kan hwuf dal.

Mereka menyatukan antara dua sulatn. Seolah-olah mereka

mengarahkan asal kalimat kepada (sq I U if dan mereka

mendapatkan tulisan dalam mushaf berbeda dengan yang mereka

klaim, (yaitu) sesungguhnya huruf /a dihilangkan ketika dimasukkan

ke dalam huruf dal. Oleh karena itu, mereka menetapkan httruf ha

(tetap) suhtn seperti aslinya; sebagaimana awalnya, dan mereka men-

tasydid-kan huruf dol karena tuntutan untuk memasukkan huruf ra di

dalamnya, maka bersatulah suhtnhwuf ha dandal.

Demikian pula yang mereka lakukan pada firman-Nya, '6tii;
c;Ai e'\t175 "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai
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hari Sabtu." (Qs. An-Nisaa' [4J: 154) dan firman-Nya" 'oi*,
"Merelra sedang bertenglcar. " (Qs. Yaasin [36]: a9)

Beberapa ahli qira'at Makkah, Syam, dan Bashratr

membacan y a qw dengan mem-fathah-l<ar| huruf ft a dan men-t asydid-

kan huruf dal. Mereka bermaksud kepada apa yang dimaksud oleh

orang-orang Madinatr dari lafazh tersebut, hanya saja mereka

memindahkan harakat huruf ra 6*, eF- kepada huruf fta suhtn, darr

mengharakatinya dengan harakatnya tersebut, serta memasukkan

huruf ta dalam huruf dal, lalu merL-tasydid-kawrya. Beberapa ahli

baca Kufatr membaca ,t*- dengan mem-fathah-kan huruf ya datr

metg-lrasrah-l<at huruf ha sefia men-tasydid-kan huruf dal. Sama

dengan yang dimaksud oleh penduduk Madinatr, hanya saja mereka

meng-kasrah huruf ha karcna ftasrah-nya hgruf dal kepada ,ty-
dikarenakan beratnya (penyebutan) harakat fathah yang setelahnya

knsrah kepada satu huruf.
'3eluruh 

ahli baca Kufah membacanyu -{Y-,',i i1 dengan

men- s uhtn-kan huruf ha dattidak men- t asydi d-kat httruf dal'

Mereka berkata, "sesungguhnya Orang Arab mengatakan

'r;!h, yang bermakna i:.i-'.tiit. "

Mereka berkata "Adapun makna firman-Nya, 'Orang yang

tidak dapat menuniuki', adalah siapa yang tidak memberi petunjuk

" lrp cuali dituni uH. "7 13

TtlNafimembaca(nya)g'Qrgl'idenganmen-sz'tzn-kanhurufftadanmen-
tasydid-kathuruf dal. Asal(nya) ,r.rihi tatu dimasukkan hgruf ta ke dalam huruf

dal, danhuruf fta dibiarkan sukun iebagaimana awalnya' I -
Ibnu Katsir, Abu Amru,Ibnu Amir, dan Warsy membacanya 

"4'lJ 
gif aengan

mem-fathah-kan huruf ya dan ha serta men'tasydid'kan huruf dal. Adapxr

asalnya adalah qra;i1i latu mereka memasul;kan huruf ra ke dalam huruf dal, lalu

n 
"reku 

mengalifikan fuxaf faghah-nya pada huruf ia. Mereka berargumen

dengan bacaan Abdullah ,t.q.l ,ii.
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Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling pantas dalam hal itu
adalalr bacaan orang yang membaca qa{ f i,,lf aengatmem-fathah-

kan huruf ha dar, menlasydid-kan huruf dal, karena kami telah

mengutarakan alasan bagi yang membaca seperti itu. Sesungguhnya

hd itu tidak ditolak kebenarannya oleh orang yang mempunyai
pengetahuan dalam Bahasa Arab. Perkataan yang paling benar adalah

membaca dengan bahasa yang paling fasih, yang dengannya perkataan

Allah itu turun.

Jadi, penafsiran pembicaraan itu adalatr, apakatr yang

menunjukkan kepada kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti?
Ataukah yang tidak dapat memberi petunjuk kepada sesuatu kecuali

diberi petunjuk?

Sebagian ahli tafsir mengklaim bahwa makna hal itu adalah,

orang yang tidak sanggup pindah dari tempatrya kecuali ia
dipindahkan.

Mujahid dalam menakurilkan hal itu mengatakan:

17723. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, * s'?,s3:1 #i Jl,ai

Hamzah dan Kisai membaca f;+ I d,if aengan haber-suhtn dan dal tidak di-
tasydid. Keduanya beralasan bihwa kata g{i semakna dengan kata gd- dan
Ashim membaca dalam riwayat Abu Bakarigtq-l ,il dengan meng-kairah-km
htxuf ha dan yo. Maksudnya adalah seniakna dengan kata g$. talu
dimasukkan huruf ta ke dalam htxtfi dal, maka bertemulah dua suhn,'sehirrgga
di-kasrahhwuf ha karena bertemunya dua suhn, dan di-kasrah hurufya karena
berdampingan dengan huruf ha, dan kasrah mengikuti kasrah.
Hafsh membaca g1$- I .y'f dengan mem-fathah-kan hurufya danmeng-kasrah-
kan huruf ha sebagaimana mem-fathah-kan huruf fia. Huruf ha di-kasrah-l<al
karena bertemunya dta sukun.Lrhat Hujjah Al Qira'at (hal. 331-332).
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e'4.6 {t"1 "Apakah orang yang menuniukkan kepada

lrebenaran tebih berhak untuk diifuti ataukah yang tidak

menuniuklcan kecuali ia diberi petuniuk? " Ia berkomentar,
..Maksudnya adalah berhala-berhala. Allah memberi petunjuk

dari ftesesatan)nya dan dari selainnyq siapa dan kepada apa

yang dikehendaki-Ny u1t7 
t4

17724. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Abu Juraij,-dari Mujahid, tentang firman-

Nyu, ui1 J $y o*i- i ;'1 "Atautah vans tidak

menunjukJran lrecuali dia diberi petuniuk," ia berkata,

"Maksudnya adalatr berhala. "7 
t 5

Adapun firman-Ny" 6K'K "Maka bagaimanakah

lramu berhuhtm," apakah kalian tidak tahu bahwa siapa yang

menunjukkan kepada kebenaran lebih berhak untuk diikuti dari yang

tidak memberi petunjuk kepada sesuatu kecuali dia ditunjuki oleh

seorang penunjuk selain (diri)nya? Lalu kalian meninggalkan

mengikuti dan menyembah yang tidak memberi sesuatu petunjuk, dan

mengikuti yang menunjuki kalian dalam kegelapan darat dan laut,

serta ikhlaskanlah ibadah untuknya serta mengesakannya melalui

ibadah tersebut, bukan apa-apa yang kalian persekutukan dalam

ibadah, sembahan, dan berhala-berhala kalian! "

oco

"o Abu Hatim dalam tafsirnya (ild. 1952).
715 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 381).
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Tat*rAl/l,Xltdrri,

@D5J{
" D on keb arry al<m nler ela finak mengilcuti kecuali

prasangll<n saja. Sesznggztmya perasmtgla iat Adak sedikit

pun b u guna urtttk mmc ap ai lceb enm art Sesr.mgguhnya

Nlah Maha Mengetahai apd yarJg merel<al<.eial<frrJ."

(Qs. Yuunus [10]: 36)

rakrril fiman A[ah:,*t g Ei-{ lrht'""ifr"st fiigi &-r,
6;{6-qWAi LyW @an kebanyakon mereha tidah mengikuti

kecuali prasangka saja. Sesungguhnya perasangka itu tidak sedikit

pun berguna untuh mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui apa yang mereha keriakan)

Abu Ja'far berkata: Allah Yang Maha Tinggi berfirman,

"Mereka, orang-orang musyrik itu, tidaklatl mengikuti kecuali

prasangka. Kecuali kepada apa yang mereka tidak mempunyai ilmu

akan hakikat dan kebenarannya. Bahkan mereka dalam keragUan dan

kebimbangan terhadapnya. "
'U5 ;*1A ,#-1 'L$i'oy"s"u'gguhnya prasang*a itu tidak

sedifit pun berguna untuk mencapai kcbenaran, " dan keyakinan, serta

tidak sedikit pun menempati posinya fteyakinan). Tidak didapatkan

pula manfaat (dari prasangka ito) jika keyakinan dibutuhkan.

'o;q6,W'rti Ly "sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

apa yang mereka lcerjakan." Sesunggtrhnya Allah mempunyai ilmu

tentang apa-apa yang dilakukan oleh orang musyrik, mulai dari

mengikuti prasangka, sampai pendustaan terhadap kebenaran yang
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(sudatr) pasti. Terhadap mereka itu Allah mengawasii. Prasangka

mereka tidak sedikit pun bergrrna terhadap Allah.

cco

a iti 
-&,); 

S.S; $roj' u t;'\i J i6i 6ib i1r)
'4it;i S n *F)1 vgf '#; ;rf, ;'{.

"TiddkJdh nnmgkin N Qw'an ini dibuat oleh selain Nlah;
ak<frn tatopi (N Q*'an it;,t) mertbenatlankitab'kitab
sebelwrmyailmrmenielasl<mtlwl$ffrl'}ntll;u,myartgtelah

ditctapl<aruuy a. Tidak ada lcrr:ogu,on di dalarny a,

(dltururl<an) df,ri Tulwn se'nrte-sta orlrtn.'

(Qs. Yuunus [f0]: 3?)

rakwil firman Allah: #i ii,;i utiii-Ji6'i66i'(r/:
aili 6 o *.6{ #f '#; ;-rr 6.,sii,e-# (ridahtah

mungkin Al Qur'an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi [Al

Qur'an ituJ membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menielaskan

hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di

dalamnya, [diturunkanJ dari Tuhan semesta alam)

Abu Ja'far berkata: Allatr Yang Maha Tinggi berfirman,

"Tidaklah pantas Al Qur'an ini diadakan-adakan oleh selain Allah."

Artinya, tidaklah pantas Al Qur'an itu direkayasa oleh seseorang

selain Allah. Hal itu selaras dengan firman-Nyu,"$26';t,itg lr't

"Tidak mungffin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta
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rampasan perang)." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 161)?16 Maknanya, tidak

pantas bagi Nabi mengkhianati sahabat-satrabatnya.

Ini tidak lain merupakan bentuk pemberitahuan dari Allatl
bahwa Al Qur'an (bersumber) dari sisi-Nya, diturunkan kepada

Muhammad; hamba-Nya. Juga merupakan bentuk pendustaan

terhadap orang-orang musyrik yang berkat4 "Al Qur'an adalatr syair

dan (hasil) perdukunan." Serta terhadap orang-orang yang berkata,

"(Al Qur'an) adalah apa yang dipelajari Muhammad dari Yohanes;

Orang Romawi." Dia berfirman kepada mereka, "Tidak mungkin Al

Qur'an direkayasa oleh seseorang selain Allah, karena tidak seorang

pun dari makhluk-Nya yang mampu melalorkan hal itu."

ni 6. ailt 4J €.Sj "Atran tetapi, (At Qur'an in)
membenarlran kitab-kitab sebelumnya." Dia Yang Matra Tinggi

berfirman, "Akan tetapi (Al Qur'an) bersumber dari sisi Allah,

diturunkan sebagai pembenaran terhadap apa yang ada kepa&;Nya,

yaitu apa yang terdahulu dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada

nabi-nabi Allatr, seperti Taurat dan Injil, yang termasuk kitab-kitab

yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi-Nya."

S.$ '}*fij "Dan penjelasan huhtm-huhtm," yang telah

ditetapkan Allah atas umat Muhammad SAW. Serta (penjelasan)

kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepada waktu terdahulu

berdasarkan ilmu-Nya.

7t6 Dibaca oleh Ibnu Katsir, Abu Amru, dan Ashim j.{ of aengan mem-fathah-kan
huruf ya dan me-rafa'-kan huruf ghain. Annva, tidak mungkin bagi Nabi
mengkhianati sahabafirya dalam hal-hal yang dikaruniakan Allah kepada
mereka.
Yang lain membacanya .1ij a"rg* men-dhammah-kan huruf ya' dan mem-

fathah-kan fu,xaf ghain. Artinya, Nabi tidak mungkin dikhianati sahabatnya.
Lthat Hujjah Al Qira'ati (hal. 180).
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*.$7 "Tidak ada keraguan," bilrwa pembenaran kitab-

kitab terdahulu dan penjelasan hukum-hukum tersebut bersumber dari

sisi Tuhan semesta alam. (Di dalamnya) tidak ada rekayasa dan

perbedaan (yang bersumber) dari selain Allah.

ooo

g l:trJr i V ir, 4V ijs',,0;S STAS]fi{
Ax{qfiPi

" Atau (p otutl<ah) m.ercl<a mengatal<mr r?vluhamrnad
membuat -buatrry a' . Katal<mrlah r' (Kalmt b enar y mg l<f,ittu

katal<mr iat), mala cobalah daunsl&r. sebuah nnah
sepertinya dmt panggillah siapa.siapd ydrrg dopm lwrut
pclr.ggil (urfiik manbuatrrya) selain Nlah, iilal<alian

ofimg' or dng Y ArJg bqtat',"
(Qs. Yuunus [10]: 38)

rakwir rirman Ailah: iGl|.*i5AW 3r:f;iTij6-{
G* { "t $ Pi q }ffi (Atau [PatutkahJ *rrrio
mengatakan; Muhammad membuat-buatnya Katakanlahr "[Kalau
benar yflng kamu katahan ituJ, maka cobalah datangkan sebuah

surah sepertinya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu

panggil [untuk membuatnyal selain Allah, iika kalian orang-orang

yang benar.t')

Abu Ja'far berkata: Allah Ta'ala mengatakan, patutkah

orang-orang musyrik itu berkata, "Muhammad merekayasa Al Qur'an
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ini dari dirinya, ia mengada-adakan dan memalsukannya."

Katakanlatr, wahai Muhammad, kepada mereka, "Jika benar seperti

yang kalian katakan, batrwa aku mengada-adakan dan merekayasanya,

maka kalian sama denganku; dari orang Arab. Lisanku dan lisan

kalian sama,7l7 maka datangkanlah satu surah yang sama dengan Al

Qur'an ini."

Htnrf ha pada firman-Nya .11!J, merupakat kinayah terhadap

Al Qur'an.

Beberapa ahli nahwu Bashrah berkata, "Makna dari hal itu

adalah, katakanlatr, 'Datangkanlah satu surah yang sama dengan

surahnya'. Kemudian (kata) surah dihilangkan, dan kata &
digabungkan dengan kata sebelumnya, yaihr a.rll. Sebagaimana

firman-Nya, $ffi ,tij 'Dan tanyalah (penduduk) negeri'. (Qs.

Yuusuf ll2l:82).Yang dikehendaki adalah !$ gl'$;2.-

Sebagian mereka mengingkari bahwa hal itu menpakan

perkataannya (atrli nahwu), dan mengklaim bahwa maknanya adalah,

maka datangkanlah Al Qur'an sama dengan Al Qw'an ini.7l8

Pendapat yang benar dalam hal itu menurut hematku adalah,

sesungguhnya surah itu tidak lain adalah surah dari Al Qur'an, dan itu

adalah A1 Qur'an, walaupun bukan keseluruhan Al Qur'an. Oleh

karena itu, dikatakan kepada mereka f 1:4 fiA . (Allah) tidak

berfirman t6lr. karenakinayah membuang makna (yang sebenarnya),

yaitu makna surah, bukan lafazltrrya, karena jika dibuang lafazltnya

maka dikatakan ,lJ" \?.. "Dan panggittah siapa-siapa yang

7t7 Sepeni inilah pada semua manuskrip, dan telah diakui kebenarannya oleh
Syaikh Matrmud Syakir ungkapan, 'lisanku sama dengan lisan kalian, dan nrtur
kataku sama dengan tutur kata kalian".
Lihat Ma'ani Al Qur'an karya Az-Zu11aj (ild. 3, hal. 2l) dar. Al Muharrar Al
Wajizkarya Ibnu Athiyyah (iild. 3, hal. 120).

718
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sanggup lcamu panggil selain Allah." Artinya, panggillah, wahai

orang-orang musyrik, siapa yang sanggup kalian panggil, supaya

mereka mendatangkan surah yang dengan riwayat yang sama; wali

dan sekufu-sekutu kalian "selain Allah" Dia berkata, selain dari sisi

Allah, dan bersatu serta bersungguh-sungguhlah kalian dalam hal itu,

maka sesungguhnya kalian sama sekali tidak sanggup untuk

mendatangkan surat yang dengan riwayat yang sama.

'e*'{rt "Jika kalian orang-orang yang benar," bahwa

Muhammad memang telah mengada-adakannya, maka datangkanlah

safu surah yang serupa, dari semua orang yang membantumu untuk

membuatnya. Jika katian tidak sanggup, maka tidak ada keraguan

batrwa persangkaan kalian itu 
-batrwa 

Muhammad merekayasanya-

adalah kebohongan, karena Muhammad hanya manusia seperti kalian.

Jika semua mal*rluk saja tidak sanggup untuk membuat satu surah

yang serupa, maka satu orang itu lebih tidak sanggup lagi untuk

membuat atau mendatangkan selunrhnya.

ooo

,$i(K 6rfKk ;6 
"de$ 4;".:C*.. I q6K S

@ e$:iiit<,ruSli6'4n
"Bahkan ydr.g sebenartya, merel<a men/ntstal<mt d.pd yang

mereka belurn mengetalwirry a dengan sempurna padahdl

belu.rndatmgkepadamerel,apenielasawnya-Denikianlah
orarrg-orang yafig sebehun merel<,a telah mendustakart

(r asul) . Maliz p erhaal<mtlah b agaimano akib at ot ang' or o,rlg

yorngzhalimita." (Qs. Yuunus [10]: 39)
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rarrwir firman AtI irrs'dq;.*r:W tr L" f.K,b'*'dq;-*;')
lrz u,5 

JP"iii [ir"li (K 4K- ir,r rio yon soglei@ orsSjY;EW i-tliiiK A
sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum

mengetahuinya dengan sempurna padahal belwn datang kepada

mereka penjelasannya. Demikionlah otang-orang yang sebelum

mereka telah mendustakan [rasulJ. Maka perhatikanlah bagaimana

akibat orang-orang yang zhalim itu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang musyrik

itu tidak mendustaimu, wahai Muhammad, akan tetapi pendustaan

mereka itu --1j.1,.-'t$ I L,'Kepada apa-apa yang merda belum

mengetahuinya dengan sempurna', dari apa-apa yang diturunkan

Allah kepadamu dalam Al Qur'an ini; dari ancaman terhadap qereka

atas kekufuran mereka terhadap Tuhan mereka. *-tt '#.6;
'Padahal belum datang kcpada mereka penielasannya', yang

menjelaskan kepada mereka ancaman yang dijanjikan Allah dalam Al

Qurian ini. 4# v ir.$i ':. K irfK 'Demikianlah orang-orang

sebelum mereka mendustakan (rasul)'. Sebagaimana orang-orang

musyrik itu mendustakan ancaman Allah, wahai Muhammad, maka

seperti itu pula umat-umat sebelum mereka mendustakan ancaman

Allah terhadap mereka; seperti layaknya pendustaan rasul-rasul

mereka dan kekufuran terhadap tuhan mereka. U Ag,$if;6
$li'Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang

zhalim tersebut'."

Allah Yang Maha Tinggi berfirman kepada Nabi Muhammad,

"Perhatikanlah, wahai Muhammad, balasan kekafiran orang yang kafir

terhadap Allah. Tidakkah telatr kami binasakan Sebagian mereka

dengan gempa bumi, Sebagian. dengan reruntuhan dan sebagian lagi

dengan banjfu? Sesungguhnya balasan mereka yang mendustakanmu



Snrrch Yuunus

dan mengingkarimu dengan ayat-ayat-Ku; dari orang kafir kaummu,

sama seperti balasan orang sebelum mereka dari ummt-umat yang

kafir, jika mereka tidak beralih dari kekafirannya dan bersegera

bertobat."

ooo

3*,i,;t i*JrL;J S trt -*, B- J #
@u;5\

"Di antma merel<a ada orang:oraflg ydttgbetimmkepadn
N Qtn'ort, ilm, dimtararrya adn (p"lo) ot(mg'orctng ymq

tidakberirnmrl<epanaryo.Tuhannwlebihmmgetalwi
terttang ofi mg. ot cmg y ang b qbuat l<ents ali'an 

"'(Qs. Yuunus [10]: 40)

Talcwil lirman Allah: i*-ii-J # frt.*,b|-J f:fi
e-+r15:\ -d itg fo, antara mereka ada orang-orang yang

beriman kepada Al Qur'an, dan diantaranya ada [pulal orang'

orsng yang tidah beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui

tentang orang4)rang yang berbuat kerusakan)

Abu Ja'far berkata: Yang Maha Tinggi berfirman, "Di antara

kaummu, wahai Muhammad, dari orang Quraisy, kelak ada yang

beriman kepadanya." Artinya, kelak ada yang membenarkan A1

Qur'an dan menetapkan bahwa itu berasal dari Allah.

.:*-bi-J J'fr''rbi-J i-i"Dan di antara merekn

trctak ada yang tidak beriman terhadapnya. " Artinya, di antara
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mereka kelak ada yang tidak membenarkan dan tidak mengakuinya
sama sekali.

'u-*;\rAA ii:S "Dan Tuhanmu tebih mengetahui orang-
orang yang berbuat kerusakan." Artinya, Allah lebih mengetahui
orang-orang yang mendustakan di antara mereka, setiap orang dari
mereka tidak dapat tersembunyi dari-Nya. Dialah yang
mengadzabnya. Adapun orang yang telah dicatat bahwa dia beriman
terhadapnya di antara mereka, akan diampuni oleh-Nya.

occ

3,JJE6F;Af6rc#j * jfi 13K,fi
6J1i'Wc;W

* 
J il* mer elca mendustal<m, l<mrru, mf,t<o lratatwrJlah ;

' B agilcu p elceri aanku dfrrJ b agirnu p et<nj aanrrnr. Katnu
bulepas diri terhadap dpd yd*g al<ul<njal<m dm alcu pn

berlepas iliri tcrhadap apa ymg t<nntu l<,erjal<an,.,,

(Qs. Yururus [10]: 41)

rakwir nrman Arun A'{3lL F, * j fi liK"fi
6!3t4'lc;.W MElrFj ftiko *rrrko mcndustakan kamu,
maka hatakanlah, "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu
Kamu berkpas diri terhadap apa yong aku kerjakan dan aku pun
berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.,,)

Abu Ja,far berkata: Allah berfirman kepada Nabi
Muhammad sAw, "Jika orang-orang musyrik mendustakanmu dan
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menolak apa yang kamu sampaikan dari sisi Tuhanmu, maka

katakanlatr kepada mereka, 'Wahai sekalian kaum, bagiku agama dan

perbuatanku, dan bagimu agama dan perbuatanmu. Perbuatanmu tidak

membahayakanku dan perbuatanku tidak pula membahayakanmu.

Setiap orang dibalas atas apa yang telah ia lakukan. 'Kalian berlepas

diri dari apa yang alat lalatkan'. Kalian tidak diadzab atas dasar

dosanya (Muhammad), 'Dan aht berlepas diri dari apa yang kalian

lalatkan'. Aku tidak diadzab atas dasar dosa perbuatan kalian."

Hal tersebut sama seperti yang difirmankan Allah, q$ 3tt4'iir vi,o*ijl,75iA $;@ 6.,15 Y 
"5 

Y GD 6b6i+Aii
"Katalranlah, 'Wahai orang-orang kafir, aht tidak menyembah apa

yong kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aht

sembah'. " (Qs.Al Kaafiruun [09]: l-3)

Disebutkan batrwa ayat ini mansuWt. Di-nasakh oleh (ayat)

jihad dg perintah berperang.

Riwayat yang menjelaskan demikian adalah:

17725. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

menyampaikan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman-Nya,'{rcF-t * j Sn XiK"fi"Dan
jilra merelca mendustakan kamu mala katalanlah bagiht

perbuatanht dan bagi.kalian perbuatan kalian," dia berkata,

"(Allah) memerintahkan hal ini, kemudian me-nasakh+tya,

dan memerintalrkan memerangi mereka."Tle

cco

7re 16"r, Abu Hatim dalam tafsirnya (iild. 6, hal. 1954), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tanzil (iild 3, hal. 159), dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muhmir Al Waiiz $ild.
3,hal.122).
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"Don di antara merelr'o oda orang yaflg mendengatl<nnntu'

Apat<nhl,affuu dapat rnmiadilcm ordng'onmg aili iat
rnendengm walaupu.n tnetela finf,k tnengetti"'

(Qs. Yuunus [10]: 42't

rarrwir firman Anah : \j'W'Pt gi df| ay";fi-# tr6
(rj#- { (Dan di antata m,ieho ada orang vang

mendengarkanm* Apakah kamu dapat meniadikan ofang-ofang

tuli itu mendengar walaupun mereha fidak mengerti)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

Muhammad SAW, "Di antara orang-orang musyrik ada

mendengarkan perkataanmu 6jfi- { 13( ji ?i '€
yarlg

d6
,Apalrah lramu dapat meniadikan orang-orang yang tuli itu

mendengar walaupun merefta tidak mengerti'? Artinya, apakatr kamu

yang menciptakan pendengaran untuk mereka" walaupun mereka tidak

mempunyai pendengaran yang dengannya mereka memahami?

Ataukah ittr Aku?"

Ini tidak lain merupakan bentuk pemberitatruan dari Allah

ftepada) hamba-Nya batrwa taufik untuk beriman kepadanya (berada)

di tangan-Nya, bukan di tangan seseorang selain Dia. Dia berkata

kepada Nabi-Nya, "sebagaimana engkau tidak mampu, wahai

Muhammad, untuk menjadikan mendengar orang yang telah Aku

sumbat pendengarannya, maka begitu pula kamu tidak mampu untuk

memahamkan perintatr dan larangan-Ku (kepada) hati yang telatr Aku

@
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tutup untuk memahami hal itu, karena Aku telatr menetapkan bahwa ia

tidak beriman."

ooo

{1}($';5i j+i egifill}qi #
-/t.)O2r*-

"Ddrr ihi antma merel<a ada orang yang melihat lcepadmrw,
ap dl<f,h dap at l<flntu rnertb eri p eau$uk lnp ada or dng. or (mg

ydngbuta, walauptn merelra finak dapU memperhatil<mt.u
(Qs. Yuunus [10]: 431

Tatrwil firman Allah: ';!1,-t* tj6i4tfi-r; #
4U;-{13( tr3 @an di antaro rnereka ada yang melihat

kepadamu, apakah kamu dopat memberi petunjuk hepada orang-

orang yang buta, walaupun mereka tidak dapat memperhatikanl

Abu Ja'fzr berkata: Allah SWT Yang Maha Tinggi

berfirman, "Di antara orang-orang musyrik 
-kaummu- 

ada yang

melihat (memerhatikan)mu dan melihat informasi serta bukti-bukti

kenabiarrmu. Akan tetapi, Allah telah meniadakan petunjuk (untuk

diri) mereka, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk, dan kamu

tidak mampu untuk memberinya petunjuk. Sebagaimana kamu tidak

sanggup untuk memberikan penglihatan bagi orang but4 yang dengan

penglihatan tersebut sebenarnya ia mendapatkan petunjuk."

6;;-113( tr;';:t\,-t)+ e(il ",t pat at tramu (dapat)

memberi petunjuk kepada orqng-orang buta walaupun mereka tidak
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dapat melihat. " Artinya, apakah engkau watrai Muhammad (mampu)

memberikan mereka penglihatan, ymg dengan penglihatan itu mereka

(orang yang buta) dapat melihat? Sebagaimana engkau tidak mampu

dan tidak menyanggupi hal itu, serta tidak pula selain engkau, dan

tidak seorang pun yang sanggup selain Aku, maka begitu pula engkau

tidak sanggup untuk menjadikan mereka melihat petunjuk. Tidak
engkau dan tidak pula orang selain Aku, karena hal itu (berada) dalam

kekuasaan-Ku dan (berganttrng) kepada-Ku. "

Ini adalah hiburan dari Allah Yang Maha Tinggi untuk Nabi
Muhammad SAW, terhadap (perbuatan) sekolompok orang di antara

kaumnya yang kafir terhadapnya, berpaling darinya, serta

mendustakannya. Hiburan r.mhrknya dari (kelakuan) mereka, dan

memerintahkannya untuk meningkatkan semangatnya grura membawa

mereka pada keimanan kepada Allah.

ccc

6$-'#,;vr"f,Jit3itSi?;i;-{'fi,ilt
"S esr.rngguhny a Nlah tidak b erbuat zhalUn kep ada mmrusia
sedikit W, oll<drJ tetapi mamtsia itulah ydrJgberbuat zhalim

kepada diri merel<a sendiri." (Qs. Yuunus U0l: 441

rakwil riman Auah: jtiti'"fJ3 W Agl ?,5{ ';iiy6;J5-'#1 (Sesungguhnya Allah tidak berbuat ziatim kepada

manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat

zhalim kepada diri mereka sendiri)
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Abu Jatfar berkata: Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya

Allah tidak melakukan terhadap makhluk-Nya apa yang (makhluk)

tidak berhak terhadapnya, dan tidak menghukumnya kecuali atas dasar

kemaksiatan terhadap-Nya, dan tidak mengadzabnya kecuali atas

dasar kekufuran kepada-Nya."

6l1i'"f..13 "Akan tetapi monusia," sendiri yang menzhalimi

dhi mereka. Atas penghormatan mereka kepada hal-hal yang

melahirkan kemaratran serta kemurkaan Allatr. Hal ini sesungguhnya

merupakan bentuk pemberitahuan dari Allah kepada Nabi-Nya SAW

dan orang-orang yang beriman kepada-Ny4 batrwa Dia tidaklah

menghalangi mereka yang telatr disebutkan tidak beriman, tanpa ada

kemaksiatan terlebih datrulu dari mereka, dan penyampaian bahwa

penghalangan tersebut karena hd itu pantas atas mereka, karena dosa

yang. mereka perbuat. Benarlah firman-Nya bagi mereka, * *i
!yr* "Oon ditutup hati'hati mereko."

occ

3 "fr,6grq 
)(11 n'e;c$ sr|{; i k'JP ;A

O-,#13,(q;{-g,Y.K'"51G
"Dcln (insatldh) al<srrhmi (yang di waktu iai Nlah
mengumpull<mt merel<a, (rnerela rnerasa di lwi iat)
sealcan al<an rnerel<n ddak pemahberdiarn (di dunia)
l<eatalihanya sesaat saja di sianghui, (di wakat ir;u)

mer eka s aling b erkcnalan S esznggulmy a rugildh or arrg.

or(mg yarJg rnen/ntstaltrlln pertenrucm merel<a dengan Nlah
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dsn mqeh ddork menihPat Pehu$uk."
(Qs. Yururus [10]: 45)

rakwir nrman 4lrlni )wi ii'i;c$yrld; 1 e pg ii-1
e-,f.il, $( y, ;t\ 

-{+"Y.K'u$t #'i ;#4 6;;rv (Dan [ingattahJ
akan hari [yang di waktu ituJ Allah mengumpulhan mereka,

[mereha merasa di hari ituJ seahan-ahan mereka tidak pernah

berdiam [di dunial kecuali hanya sesaat saia di siang hari, [di waktu

ituJ mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang

yang mendustahan pertemuan mereha dengon Allah dan mereka

tidah mendapat petunj ak)

Abu Ja'frr berkata: Allah berfirman, "Kepada hari Kami

kumpulkan orang-orang musyrik, lalu Kami satukan mereka di tempat

penghisaban, seolah-olatr mereka sebelum itu tidd< berdiam (di dunia)

kecuali sesaat pada siang hari. Mereka saling berkenalan di-antara

mereka. Kemudian terputus perkenalan itu dan waktu tersebut pun

berlalu."

Altah berfirman, 'ul# b( Y; ;t\ 'fu"'iK Ojt # 'i
"sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustalan pertemuan

merelra dengan Allah dan mereka tidak mendapat petuniuk "

Sungguh telah rugi dan binasa orang-orang yang mengingkari

balasan, hukuman dan penghargaan Allah atas kebaikan.

O-tii; 13( li; "Dan ,nereka tidak mendapat petuniuk"

Artinya, mereka tidak menyetujui tujuan kebenaran, berdasarkan atas

perbuatan mereka, seperti pendustaan mereka terhadap pertemuan

dengan Allah, karena mereka (merasa) diuntungkan dengan tidak

adanya adzab terlebih datrulu untuk mereka.
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L_"f {lfr ? &i E9 t*;; J r#,s 
5i ;{;'-i;j ev

@oj*\iilt
" D drt jil<a Karni perlihatl<m lrcpadarwu sebagpan dmi

(sikso) y dng Karri" ancarnlcmr lnpofu mereka, (anailah
l<frnau al<mr melihatnya) atau (iilra) Karrfi wafatlankanru
( s eb, elurn iar), mal<a lnp oda Kami iualah rner el<,a l<.enb ali,
dm Nlah menj adi salcsi at as ap a y dng mer elra, l<.ei ol<frrr.u

(Qs. Yuunus [10]: 46)

ratrwil fiman-Alllh' rlrlp W 5 lit ,t$t ,9, ,4 gV

6j,4 t, iI" ry f$ ? fr*,i @an iiha Kami pertihathan

kepadamu sebagian dari fsiksal yang Kami ancamhan kepada

mereka, [tentulah kamu ahan melihatnyal atau [iihal Kani
wafatkan kamu [sebelum ituJ, maka kepada Kami iualah mereha

kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka keriakan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Jika Kami perlihatkan,

watrai Muhammad, di dalam hidupmu sebagian adzab yang kami

ancamkan kepada orang-orang musyrik dari kaummu, atau Kami

wafatkan kamu sebelum Kami perlihatkan hal itu, ;iLri$$'U"t*
lrepada Kamilah tempat kembali mereka', dan tempat pulang mereka

dalam segala keadaan."

674U, i{" ry',;\fi? "Kemudian Allah menjadi sa*si atas

apa yang mereka kerjakan." Allahlah yang menjadi saksi atas

perbuatan-perbuatan mereka di dunia, dan Allatr mengetatrui hal itu.

Tidak tersembunyi untuk-Nya (sesuatu) dari hal tersebut. Dialatr yang
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membalas mereka ketika kembali dan berpulanglya mereka. Balasan

mereka adalatr apa yang menjadi hak mereka.

17726. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, (i5eit,fr"$YV"Dan jika Kami

perlihatkan kepada kamu sebogian yang lami ancamlcan,"

dari adzab dalam hidupmu, tLi;i5 "Atau Kami wafattran

lramu," sebelumnya ;iLri 6f "uot* kepada Kami
jualah tempat kembati mereka."720

17727. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far

menceritakan kepada kard dari W*uqq dari Ibnu Abu Najrh,

dari Mujahid, riwayat yang serupa.

17728. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadalar dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang serupa.

{tac

t .-K )/oz z | -rl l,pbrrgt?.€t4_ys Grsg\iAiH;
3;M{i5

"Tiap.tiap urnat manfuirryai ras:,d; maka apabilo tclah
futarrsras-ulmerel,ardibezil<arilahlrr;putnscnncmufi arner.el<a

zo Muiatrid dalam tafsirnya (hal. 381) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (iild. 6,
hal. 1955).
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ilengan adil dnr. mqekrl (seilikit W) tidnk dianiaya.',
(Qs. Yuunus [10]: 47)

rakwil nman Alrah: G fiA -X16b3;: f3il4;'bfrii{ 
fr +:,{;\, Afr. Qiap-tiap umat mempunyai rasut; maka

apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara
mereka dengan adil dan mereka [sedikit punJ tidak dianiaya)

Abu Jatfar berkata: Allatr berfirman, "setiap umat, wahai
manusi4 telah berlalu sebelumnya seorang rasul yang Aku utus

kepada mereka, sebagaimana Aku mengutus Muhammad kepada

kalian. Orang yang Aktr utus kepada mereka menyeru kepada ketaatan

dan agama Allah.'

;i3-fi :,16.68 'Apabila telah datang rasul mereka," yalmi
di akhimt.

1772i. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari IbnSAbu Jurqij, dari Mujahid, tentang ayat,
-.tl t,,.4sr.s 14 ft! Xrfr )A ih:; ,,riap-tiap umat

mempunyai rasul," dia berkat4 "Kepada Hari Kiamat."

Firman-Nya, +:,41,, A3{ G "Dib*ikanlah keputusan
";i: antara mereka dengan adil," maksudnya, pada waktu itu

diputuskan di antara mereka dengan adil.

'";:t[{,ft "Dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya," dari

balasan amal-amal mereka. Orang yang berbuat baik pasti

dibalas atas kebaikannya, dan orang yang berbuat jatrat di
antara orang yang beriman, kemungkinan dihukum oleh

Allah, namun kemrurgkinan diampuri. Adapun orang kafir,
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dikekalkan dalam neraka. Itulah keputusan Allah di antara

mereka dengan adil. Tidak ada keraguan, hal itu adil, tidak

ada kezhaliman.

17730. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Huzaifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syiblu

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, VdU AXi 'oi' "Dtb'ripanlah

keputusan antora merekn dengan adil," ia berkata,

"Maksudnya adalah dengan adil."72r

ooo

"Mereka mengatakan, 'Bilakah (datangnya) ancaman itu,

jika memang kamu orang-otang yang benart??t 
*-

(Qs. Yuunus [10]: 48)

Talrwil firman Allah: 'u;Dt KILE; t16 S1 '6}fri

(Mereka mengatakan, "Bilakah [datangnyal ancaman itu' iika

memang kamu orang-orang yang benar?")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad sAw, "orang-orang musyrik dari kaummu, wahai

Muhammad, berkata, 3grfr tJS $7 'nilalah (dotangnya) ancaman

rtu" yangdiancamkan kepada kami, menimpa kami dari sisi Allah?'

72t Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 381), Ibnu Athiyyah dalan Al-Muharrir Al Wojiz

bita. g, hal. 123), aui ai Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (iild. 3, hal.

437).

w$iKoLi$t\:fi{'tjfri
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Hal ittr adatah datangnya Hari Kiamat, 't \bt KoL'Jika memang

lramu orang-ordng yang benar'? Maksudny4 jika memang kamu dan

orang yang mengikutimu benar dalam hal yang kalian ancamkan

kepada Kami."

cco

'.q61'fi'A&t:^itirat$yt%15fb6-Afi-'r'.C

@t'rircI,S;'?'i(,'o;?Fs_<fi ;if;
" Katal<mrldh,' Allu finak bqllluasa mendnwngl<f,n

lenudharatmt dnr. finak bula) l<emmfaatanl<epada dirill';a,

rnelainl(mt dpd yarrg dilcchendaki Allah'. Tiap.tiap urrcLt

rnempurryai aial. Apabila tclah datang aial mereka, mal<f,

rnuela fidak dapat rnmgmfurkar.rryobmang sesaat fuin
don dnak b"la) mendalwhtl<mtQry a) .u

(Qs. Yuunus [10]: 49)

rakyitnrmanAltah:g;:';r:CC$VS*;*"-;+'cr6<S
';,i$=1'-{i'zcr7 st>i$-$ ;$; i( (tyY.';A (Katakantah,'Aku

tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak [pulaJ

hemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki

Allah." Tiap-tiap umat mempunyai ajal Apabila telah datang ajal

mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat

pun dan tidak [pulal mendahulukanlnyal)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Katakan wahai

Muhammad, kepada orang-orang yang memintamu untuk

menyegerakan ancaman Allah, yaitu yang berkata kepadamu, 'Kapan
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datangnya ancaman yang engkau ancamkan kepada kami, jika kamu

memang orang yang benar'! &|A|l-ii'Aht sendiri tidak berhtasa

untuk dirifu', wahai kaumku, aku tidak mampu mendatangkan

kemudharatan, tidak pula kemanfaatan untuknya, tidak dalam duniawi

maupun agarna, kecuali yang dikehendaki Allah unflrk aku miliki dan

bisa aku bawa dengan izin-Nya."

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Katakanlah

kepada mereka, 'Jika aku tidak sanggup (melakukan) hal itu kecuali

dengan izin Allah, maka untuk sampai kepada pengetahuan akan hal

gaib dan Hari Kiarnat aku lebih tidak sanggup. Kecuali dengan

kehendak dan izin-Nya kepadaku'."

f iA :gt "setiap umat mempunyai ajal." Artinya, setiap

umat mempunyai batas selesuityq ajalnya, dan apabila datang ajalnya

dan habisnya umumya, maka mereka tidak akl (sanggup untuk)

menundanya, walaupun sesaat, serta tidak pula dapat memajukannya

sebelum (waktu) tersebut, karena Allah telah menetapkan tidak akan

bisa maju sebelum waktu yang ditetapkan dan ditakdirkan.

ooc

ii 3F : i-$( 5V j t4. l,t:i, "#3fi1j S
<rrtKo!tr'

"Katal<mrlahr'Tel..:angl<mtl<cpada.I(u,iil<adatanglnpado
l<frnw sel<alian siluoan-Ny a di waktu malarn dtotl di simg

hdri, apdkah orarrg-orcmg ydngberdoso itu. meminta
disegeralcmriuga '?" (Qs. Yuunus [10]: 50)
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ralrwil firman Allah: $( ({i i \4.:lrG'$U'L'i':-i'S
Sifl'^, 3?5- (Katakanlah, "Terangkan kepada-Ku, iika

datang kepada kamu sekalian siksaan-Nya di waktu malam atau di

siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu meminta

disegerahan juga?'t)

Abu Ja'far berkata: Allah Yang Maha Tinggi berfirman,
..Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik dari

kaummu, .Bagaimana pendapatmu jika datang kepada kamu sekalian

siksaan-Nya pada malam hari. Artinya, malam atau siang hari, serta

datang Hari Akhir dan terjadi Hari Kiamat, apakah kalian sanggup

menolak hal itu untuk diri kalian'?"

Allah berfirman, .,Apa yang (diharapkan) dipercepat turunnya

adzab oleh orang yang berdosa, sedang mereka itulah yang terbakar

oleh panasny4 bukan yang lain. Selanjutnya mereka tidak mampu

mencegatrnya terhadap diri-diri mereka-"

ooo

'bj# 3,., { nt'iiY" J* ii;.& (, $fi
"Kemtdion dpdlah setelah t"ridit ya (adzab itu), l<emtdian

itu l<flmu baru mempercay airry a7 fu alah sekm artg ft mt
lranuu memp er c Qt di), P adf,hal s eb ehunny d l<frnvtt s elalu

meminta supayd disegualan?" (Qs. Yuunus [10]: 51)

Takwil firman Allah: ., { nt'gr, A Yf& ( $ ifi
'bWS (Kemudian apakah ietelah teriadinya [adzab iluJ,

kemudian itu kamu baru mempercayainya? Apakah sekarang [baru



kamu mempercayaiJ, padahal sebelumnya komu

sapaya disegerahan?)

TotstuAth,{'habofrt

selalu meminta

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Apakah di tempat itu
(Hari Kiamat), ketika adzab Allah menimpa kalian, wahai orang-orang

musyrik, baru kalian beriman?"

Artinya, kalian memberikan pembenaran ketika waktu

pembenaran itu tidak bermanfaat bagi kalian. Dikatakan kepada kalian

waktu itu, "Sekarang kalian membenarkanny4 sedangkan sebelumnya

kalian minta disegerakan, dan kalian mendustakan diturunkannya

(adzab). Oleh karena itu, rasakanlah sekarang apa yang dahulu kalian

dustakan."

Makna firman-Nyu,'$ "Kr*udian apakah," adalah, apakah di
sana, tidak sama dengan lafaztr #r-* berrrakna athaf.722

"{q$Y-;i*

{,0o!t-

i1rtu 4(i$Wtii'J+"i
@6'5i

" Kenrudiart dil<atal<m lnpod, oflmg- orcmg y olrlg zhalim
(nrusyrik) itl.t, 'Rasall.rlrnlah olehmu sil,samt yang kel<al;

karru tiddk diberibalasan melatnl<m dengan a1a yang tcloh
l<anuul<cial<srJ'." (Qs. Yuunus [10]: 52)

m tihrrt Ma'alim At-Tanzil karya Al Baghawi (ild. 3, hal. 162) dan Al Muhorrar
Al Wajizkarya Ibnu Athilyah (ild. 3, hal.l24).
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Takwil firman Allah: &Ifu i(i'tlip',;l-'J1"i
3151,i< qJ y;i* (Kemu di an dik at a k an kep ada o r an s-o r an s

yang zninm [musyrik] itu, "Rasakanlah olehmu siksaan yang

kekal; kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah

hamu keriakan.")

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, W ''-$ 'J, "i
,,Kemudian ditcatakan kepada orang-orang yang zhalim. " Maksudnya

adalah terhadap dirinya dengan kafimya mereka kepada Atlah |jti

# ital" ,,Rasapanlah adzab yang lretral. " Rasakanlatr adzab Allah

yang kekat untuk selamany4 yang tiada henti dan tiada akhir'

$5i 'i< qiy;i* d^ "Kamu tidak diberi batasan

melainlran opo yrrg telah kalian trcrjakan." Artinya, dikatakan

kepada mereka, *Lihatlah ;;* S "Kamu tidak diberi balasan,"

kamu tidak diberi ganjaran irr*iKq{y "Melainlran apd yans

telah lalian trerjatran." Dia berfirman, *Kecuali berdasarkan apa yang

dahulu katian lakukan dalarn hidup kalian sebelum kematian, yaitu

kemaksiatan kePada Allah.'

ooc

A \7, 3:l Xy:op G;i"; fi <x} F :';'

@o+,;L,
"Darrrnqelanwtanyat<anl<epadarntr'Benml<'oh(adzab
y ar.g diiarfil<mr) iat?' Katat<mtlah,'Y a, deni Tuhanlcu'

t:rA*i*"t Wt (dmipadoaYyc)'." (Qs. Yuunus [10]: 53)



TofsirArhfl'hrtori

ralrwirrirmanAuah:-Vt'|AfryAi.el.ii';#<l;#t
6-r,r;L,A (Dan mereka menanyakan kepadamu, "Benarkah

[adzab yang diianjikanJ itu?" Katakanlah, 'tYa, demi Tuhanku,

sesungguhnya adzab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak

bisa luput [daripadanyaJ. " )
Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang musyrik

dari kaummu meminta kepastian kepadamu, watrai Muhammad,

mereka berkata kepadamu, 'Apakah benar apa yang kamu katakan dan

kamu ancamkan dali adzab Allah di negeri akhirat, sebagai balasan

atas perbuatan kami dahulu, yaitu bermaksiat kepada Allah'?

Katakanlatr kepada mereka wahai Muhammad, 'Betul. Demi Tuhanku,

seswrgguhnya hal itu memang benar. Tidak ada keraguan di

dalamnya, dan kalian tidak dapat menghalangi Allatr dengan kabur

atau mencegah(Nya) jika Dia memang menginginkan hal itu atas

kalian. Bahkan, kalian dalam genggaman, pengawasan, dan

kekuasaan-Nya apabila Dia menghendaki melakukan hal itu kepada

kalian. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah'."

oot

a'tt$ivfr !r,i''tS t91 e*o gJ-"6 1;

@;frs.{"i)W1.ru. ?rrtiv
"Ddnlalau setiap hn yang zhalirn lrrusyrik) itu

,rnen@uryai segala dpd yorng ada dibumi tni, tenat dia

menebus dirinya dengan iau dmt merel<a menyernburryil<mt

peny e salarmy a l<ctila mer ela tEldh rwny akil<mt adzab itu,
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Dm telah diberil<eputuson di antma mqela dengan adil'

sedmrg mereka dnnk dianiaya." (Qs' Yuunus [10] : 54)

rakwil rirman Allah: io e'iX 6*ii.ti i:iJ';' gJ'f $
i;lG-J '& +eu-r#. <;;7$Jr;J$i;t3i'C33 (Dan

kalau setiap diri yang zhalim [musyrik] itu mempunyai segala apa

yangadadibumiini,tentuDiamenebusdirinyadenganitu,dan
mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah

menyaksikan adzab itu Dan telah diberi keputusan di antara

mereka dengan adil, sedang tmereka tidak dianiaya)

Abu Jarfar berkata: Allah berfirman, "Jika setiap jiwa kafir

kepada Allah, dan kezhatimannya adalah menyembatr yang tidak

berhak untuk disembalU dan meninggalkan taat kepada siapa yang

berhak ditaati. ,S'ti a-V 'Apa yang ado di bumi', sedikit maupun

banyak, .g,i'it{ 'Tentu dia menebus dirinya', dengan semua itu

dari adzabAllah apabila diatelah melihat dengan jelas (adzab Allah)'"

Firman-Nya, ?t:tfi {V $ 'tltJlrt tiiJt "Dan mereka

membunyilran penyesalawtya l@tito mereka telah menyaksikan adzab

itu.,, Artinya, ketika adzab telatr meliputi orang-orang musyrik,

pembesar dan orang rendahan merek4 dan mereka yakin akan

menimpanya, kepala-kepala mereka pun menyembunyikan

penyesalan.

W"U .i1. G- "Dan diputus*an di antara mere*a

dengan adil.,i Mioyq Allah memutuskan (perkara) antara pemimpin

dan pengikut pada hari itu dengan adil'

,b;:\9,- { .{, 
"sedong mereka itu tidaHah dianirya." ltn

karena tidak dihukum seseorang di antara mereka melainkan atas
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dosanya, dan Dia tidak menghukumnya karena dosa orang lain, serta

tidak diadzab melainkan orang yang sudah diberi penjelasan

kepadanya di dunia serta telatr diberi peringatan dan telah datang

kepadanya dalil-dalil.

ooo

|Ki;Y;i"6'bL1\U*r;o-i$\oqLii<rt

"Ingatlah, se$0nggulvnyal,cpmyam Nlah a\a ymtg ddf, di

langit dnrr dibwni.Ingatlah, sesunggutvrya iarlii Nlah iat
benar, tetf,pi l<ebanyal<m merela tidak rnmgetaluti(nya) )'

(Qs. Yuunus [10]: 55)

Talrwil firman Allah: 61r;t'"oi1\V*fi 9ii3\ OV;ttii$
'o;fi-{ #i'"r{it| (nsatlah, sesungguhnva kepunvaan Allah

apa yang ada di langr.t dan di bumi Ingatlah, sesungguhnya ianii
Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui[nyaJ)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Ingatlah,

sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalatr

milik Allah. Segala sesuatu tidak lain adalah milik-Nya. Oleh karena

itu, pada hari itu orang yang kafir kepada Allah ini tidak memiliki

sesuatu yang dapat membuatrya terhindar dali adzab Tuhannya.

Sekiranya ia memiliki sesuatu di bumi, kemudian ia pakai sebagai

ganti dari adzab, niscaya tidak akan diterima dan tidak dipalingkan

t;2,!6;Ki
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darinya adzab tersebut. Terlebih lagi ia tidak memiliki sesuatu untuk

menebus diri, sementaraadzab Allah telatr nyata baginya'

Allah Jalla Tsana'uhuberfirman, 3 ;i"6i;l1 "Ingatlah

sesungguhnya janii Allah itu benar-" Maksudnya, adzab yang

diancamkan kepada orang-orang musyrik adalah benar, maka tidak

pantas bagi mereka untuk minta disegerakan, karena hal itu pasti

terjadi pada mereka, tidak ada keraguan.

'o;:'S;f;if i"6l;"Apantetapilebanvapandarimerepatidak

mengerti." Artinya, akan tetapi kebanyakan dari orang-orang musyrik

itu tidak mengetafiui kebenaran terjadinya hal itu kepada mereka.

Dikarenakan kebodohan itulah, mereka mendustakan'

cco

5;r.;A{rL.#.e';"
"Diolah yorrlg menghidupl<ffi dfrn 'rrrnratil<m 

dmhmya
l<.ep ada'N y dlah l<ffiw dil<srrb o.lil<un'"

(Qs. Yuunus [10]: 56)

Talrwil firman Allah : 6;:4 $ti Lrfi .e';" @iatah v an s

menghidupkan dan memafikan dan hanya kepada-Nyalah kamu

dikembalikan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "sesungguhnya

Allah adalatr yang menghidupkan dan mematikan, Dia tidak lemah

untuk satu perbuatan yang ingln Dia lakgkan, seperti menghidupkan

orang-orang musynk apabila ingin menghidupkannya setelah

kematianny4 dan mematikan mereka apabila Dia memang
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menghendaki hal itu. Mereka pasti kembali kepada-Nya setelah

kematiannya, maka mereka melihat dengan jelas apa yang dahulu

mereka dustakan, dari ancaman dan janji Allah.

coo

pi5\ eg-M; 1# #J*;, ;*'"V, 
"i 3$1 $i

'b-\4j$t?r;itft
"Hai marwsia, sesr.nggulmya telah datartg kepadarrur

pelajman dmi Tuh&rvrw, dan pewyertbuhbagp penyakit'
penyakit (yarrsberada) dalarrt dadn dmt peatrfuk serta

r almwt b agi or mtg. ot olrlg y ang berhmmt."
(Qs. Yuunus [10] z 57)

Talrwil rirman Allah: ',trs'F{ #J*.} F',e 
'i J'6q1i-

'Wy\l."t$; C1K:2i;}J1 eA-6tli *oootia, sesungguhnya telah

datang kepadamu pelaiaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi

penyakit-penyakit lyang beradal dalam dada dan petuniuk serta

rahmat bagi orang-orang yang beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada makhluk-Nya,

'# fu./i<;'X'i if:si$G"ar, manusia, sesungguhnya telah

datang lrepadamu pelaiaran dari Tuhanmu." Yakni peringatan yang

mengingatkanmu akan hukuman Allah dan membuatmu takut akan

anczlman Tuhan kalian. Artinya, semua bersumber dari sisi Tutran

kalian, bukan direkayasa oleh Muharrrmad SAW, tidak pula diada-

adakan oleh seseorang, sehingga kamu mengatakan Kami tidak
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menjamin keabsahannya, dan sesungguhnya yang dimaksud dengan

hal itu oleh Allah adalah Al Qur'an, yaitu peringatan dari Allah.

Firman-Nya, pi5ll e6-'#: "Dan penyembuh (penyakit

penyakit) yang ada dalam dada. " Artinya, dan obat bagi apa-apa yang

ada dalam dada dari kebodohan. Dengannya Allah menyembuhkan

kebodohan orang yang bodoh. Dengannya Dia menghilangkan dan

memberi pentunjuk di antara makhluknya, siapa yang Dia inginkan

diberi petunjuk.

,S:i{, "Petunjuk. " Al Qur'an (merupakan) penjelasan

pengharaman dan penghalalan (dari) Allah, serta dalil atas ketaatan

dan kemaksiatan terhadaPnYa.

?-rj "Dan rahmat." Dia meratrmati siapa yang dikehendaki

dari maktrluk-Nya. Dia menyelamatkannya dari kesesatan kepada

petunjuk, dan menghindarkannya dari kebinasaan serta kehinaan'

Allah menjadikannya rafumat bagi orang-orang beriman, namun tidak

bagi orang kafir, karena siapa yang kafir terhadapnya berarti telah

buta terhadapnya (Al Qur'an), dan di akhirat nanti balasan kekufuran

terhadapnya adatatr kekekalan dalam nyala api neraka'

c{tc

@'r# tgTLi \'#' A* -#ti ;fi ,fr"$
"Katal<mtlah,'DenganlerwrrirNlahdmtraltmat'Nya,

hendakJah dengan iht rnerelabugenhira. Kmttnia y'j;lah

dmt ruhmat.Nya itu ddatahlebihbaik dmi apd ydrrg mereko

t<wnpull<mt'." (Qs. Yuunus [10]: 58)
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rakwil lirman AIIah: TL'; V..3!' A:4.;{+ ri,fr$
1r#- lit (Katakanlah; dengan karunia Allah dan rahmat-Nya,

hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan

rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Katakanlah watrai Muhammad kepada mereka

yang mendustakanmu dan mendustakan apa yang diturunkan

kepadamu dari sisi Tuhanmu.

ifi #" "Dengan knrunia Allah" wahai manusia yang

dikaruniakan atas kalian, yaitu dengan Islam. Islam menyeru kalian

kepada-Nya serta menjelaskan hujjatrnya untuk kalian. .#"j "Dan

dengan rahmatnya," dengan rahmat-Nya Dia mengasihi kalian, Dia

menurunkannya kepada kalian, Dia mengajarkan kalian apa yang

kalian belum ketahui dari kitab-Nya dan memahamkan petunjuk-

petunjuk agama kalian; hal itu adalatr Al Qur'an.

1,;4 t1J"it';" Va4t i){i "Hrndaktah dengan itu

mereka bergembira, korunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih

baik dari apa yang mereka htmpulkan," arlinya, sesungguhnya Islam

yang mereka diseru kepadanya dan Al Qur'an yang diturunkan kepada

mereka, adalatr lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan; dari isi

dunia, harta dan simpanan kekayaan mereka.

Ahli tafsir berpendapat seperti yang kami katakan. Riwayat

yang menj elaskan demikian adalatr:

17731. Ali bin Husain Al Azdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al
Hajjaj, dari Athiyyah, dari Abu Said Al Khudri, mengenai

firman-Ny4 l;:i$ Af4 rgq ifr ,F,S "Katatrantah

dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaHah dengan itu
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mereka bergembira," ia berkomentar, "Dengan karunia

Atlah, yaitu Al Qur'an, dan dengan rahmatnya, yaitu

menjadikan kalian dari orang yang mengimani Al Qur'an."723

17732. Yatrya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Fudhail menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Hilal bin Yasaf tentang ayat, ,+4;;$ ifi,fr.:S
1;t3i, "Katakanlah dengan karunia Attah dan rahmatnya,

hendaklah dengan itu mereka bergembira," ia berkata,

"Dengan Islam yang Dia hidayahkan kepada kalian dan

dengan Al Qur'an yang telah Dia ajarkan kepada kalian."12a

17733. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin

Yasaf, mengenai firman-Nya, 4fij ;rl,h$r " Katakanlah

dengan larunia dan firman-Nyo," ia berkata, "Islam dan Al

Qur'an. |rH tliiL'j, l#5 dtq 'HendaHah

dengan itu mereka bergembira karunia itu lebih baik dari

apa yang mereka htmpulkan', yaifu emas dan petak'"7zs

17734. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin

Yasaf, mengenai firman-Ny u, .-#+$,h3, "Katakanlah

723 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1958), dalam dua atstr yang terpisah

dengan sattt sanad, Al Baghawi datam Ma'alim At-Tanzil (3/164), Ibnu

Athr;yyatr dalam Al Muharrir At Waiiz (31126), dan Al Mawardi dalam An'

Nulratwa Al Uyun (31339).

Ibnu Abu natim 
'dalam 

tafsimya (6/1958) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrir Al Wajiz (31126).

Ibid.
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dengan knrunia Allah dan rahmat-Nya, " ia berkata, "Karunia
Allah itu adalah Islam, dan rahmat-Nya adalah Al Qu1'x11."720

17735. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Zud,
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada

kami dari Manshur dari Hilal bin Yasaf, mengenai firman-
Nya,-g{i5ifir5,3 "Katakanlah dengan karunia Allah dan

rahmat-Nya, " ia berkata, "Maksudnya adalah Islam dan Al
Qur'an."7zz

17736. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim dan Qubaishah berkata: Suffan menceritakan kepada

kami dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dengan riwayat
yang sama.

17738. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qathadah, tentang ayat, Oi;,+iti,F"$l
"Katakanlah dengan karunia dan rahmat-Nya, hendaklah

dengan itu mereka bergembira," batrwa maksud dari
"lcarltnio" adalatr Islam, sedangkan maksud dart "rahmat-

Nya" adalatr Al Qur'an.728

17739. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritkan kepada kami dari

Muammar, dari Al Husain, tentang ayat, $i; ;fr,t5,5 )

"Katakanlah dengan karunia dan rahmat-Nya, " dia

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (ild. 6, hal. 1958), Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al 'Uyun (ild. 3, hal. 439), Ibnu Athiyyah dalam Al Muharru Al
Wajiz Qild.3, hal. 120), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (iild. 3, hal.
r64).

726

m
72E
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berkomentar, ..Karunianya adalatr Islam, sedangkan rahmat-

Nya adalah Al Qur'an."72e

17740. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Huzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat,-a{$ $,fi:i "Katalanlah dengan

lrarunia dan rahmat-Nya," ia berkata, "Maksudnya adalatr A1

Qur'an."zgo

l774L Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, '*{t "Dan

dengan rahmat-Nya," ia berkomentar, "Maksudnya adalah

Al Qur'an."731

17742. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

^ menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abas berkata,

"Firman Altah, ;Jffi\1r?|';' 'ku lebih baik daripada

apa yang mereka htmpulkan" maksudnya adalah harta-harta

dan selainnyu.ttT3z

17743. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

shalih menceritakan kepadalnr, ia berkata: Mu'awiah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 4fi qfi,fr.$ "Katalanlah (Muhammad)'

o, Abdwrazzakdalam tafsirnya (ild. Z,hal.176),Al Mawardi dalam An-Nukat wa

i ,uyrr, (3t43g),Abu Ja'far-An-Natrhas dalam Ma,ani Al Qur'an (ild. 2, hal.

300), dan ltnu ai lauzi dalarr- Zad Al Masir (iild' 4, hat' 40)'
ro MuSahid dalam tafsirnya Oal. 381)'
7?r lbid.
732 AlBaghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31164)tatrpa sanad'
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'Dengan lmrunia Allah dan rahmat-Nya'," ia berkat4
"Kanrnia-Nya adalah agarna Islam, dan rahmat-Nya adalatr

Al Qur'an."733

17744. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal, tentang

firman Allah swr, \;rfr i+4 ,#5j $t #,:i'
"Katakanlah (Muhammod), 'Dengan karunia Allah dan

rahmat-Nya, hendalorya dengan itu mereka bergembira'," ia
berkata, "Dengan Kitab Allah dan dengan Islam. l1;y3';^
/ .lz ozo;,1: 'hu lebih baik daripada apa yang mereka

htmpulkan'.'f,34

Sementara itu, yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud

karunia adalatr Al Qur'an, sedangkan rahmat adalah Islam. Orang

yang berpendapat demikian menyebutkan dalil-dalil berikut ini:

17745. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah, 6# \t";L'; 1;,4 q4 ai;:rj it,fr 3,
"Katakanlah (Muhammad), 'Dengan karunia Allah dan

rahmat-Nya, hendalorya dengan itu mereka bergembira. Itu
lebih baik daripada apa yang merekn htmpulkan'." la
berkata, "Maksud kata 'karunia' adalah Al Qur'an,

Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (611909) dan Ibnu Athiyyah di dalam Al
Muharrm Al Wajil3 I 126).
Sa'id bin Manshur dalam sunannya(51314).

733
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sedangkan maksud kata'rahmat-Nya' adalah ketika Allatl

menjadikan mereka termasuk ahli Qur'an'"735

17746. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Aun

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Sa'ad

menceritakan kepada kami dari zud bin Aslam, ia berkata,

"Karunia Allah adalah Al Qur'an, sedangkan rahmat-Nya

adatah agama Islam."736

17747. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dali Adh-Dhahhak,

tentang firman Allah, 4f, $ ,fr. S "Katapanlah

(Muhammad), 'Dengan lcarunia Allah dan rahmat'Nya"" ia

berkata, "Maksud kata 'karunia' adalah Al Qur'an,

sedangkan maksud kata 'rahmat'Nya' adalatr aguna

Islam."737

17748. Ygnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengkhabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Za:ld

berkomentar, tentang firman Allah, :+4 4f;) ;tl' ,fr:S
\;.4t "Katakanlah (Muhammad), 'Dengan karunia Allah

dan rahmat'Nya, hendalorya dengan itu mereka

bergembira'," iaberkata "Bapakku berpendapat bahwa yang

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1908) dari Ibnu Abbas dan selainnya, Al
qurttruUi dalam tafsirnya (8t3i2), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn

(itqZ},dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir (hal' 771)'

Rl vta-wardi &lam An-Nukat wa At uytn (3t439) dan Ibnu Athiyyah dalarrt Al

Muharrar Al Waiiz (3/126).

Ibnu Abu Hatim dalam taisirnya (6/1908), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun(3/439),danlbnuAthiyyahdzlanAlMuhorrarAlWajiz(31|26).

736

737
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dimaksud karunia(-Nya) adalah Al Qur'an, sedangkan

rahmat-Nya adalatr agama Islam."738

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman

Allah 1r#'A1,
Mayoritas ahli qira'ar di beberapa daerah membaca Va3$

dengan huruf ya', dan ayat 1#l9i3i dengan huruf ya' juga,

dengan takwil yang telah kami sebutkan, yaitu batrwa karunia dan

ratrmat Allah lebih baik dari ahli syirik.

Mereka berkata, "Hendaklah orang-orang musyrik bergembira

karena diajak kepada Islam dan Al Qur'an, bukan justru gembira

dengan harta yang mereka kumpulkan, sebab Islam dan Al Qur'an
lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan."

Hal itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17749. Aku diceritakan dari Abdul Wahhab bin Atha, dari_Harun,

dari Abu At-Tayyah, tentang firman Atlah SWT 44
1ffilr;€il#fr "Hendalmya dengan itu mereka

bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka

htmpulknn, " maksudnya adalatr orang-orang kafir.'3e

Diriwayatkan pula dari Ubay bin Ka'ab demikian, seperti yang

disebutkan dalam riwayat berikut ini:

17750. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Aslam Al
Minqari, dari Abdullah bin Abdullah bin Abdunahman bin

738 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611909).R' Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'on (3/300) dan Ibnu Al Jauzi

dalam Zad Al Masir (4/41).
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Abza, dari Ubay bin Ka'ab, batrwa ia membaca ayat dJJ,Li

t;t# tL "p $ V rA dengan huruf ,a '.740

17751. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

mengabarkan kepada kami dari AI Ajlah, dari Abdullatr bin

Abdunahman bin Abdza, dari bapaknya, dari Ubay bin

Ka'ab seperti itu.

Demikian pula Al Hasan Al Bashri, mengatakan seperti itu.

Namun, sebagaimana diriwayatkan darinya, ia pernah membaca

firman Allah, 1r;-A-C;y3'jrdengan htruf ya'. Jadi, yang pertama

dalam bentuk khitab (ditujukan trntuk lawan bicara), sedangkan yang

kedua dalam bentuk berita (ditujukan untuk orang ketiga).

Sementara itu, Abu Ja'far, sebagaimana diriwayatkan darinya,

membacanya seperti qira'atUbay dengan hlJruf ta'.741

Abu Ja'far berkata: Qira'atyang paling benar adalah qira'at

ulama di beberapa daerah, yaitu membaca kedua hurufrrya dengan

huruf ya', i;4l1ty3';^1;:g'"Hendalmya dengan itu mereka

bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka latmpulkan."

Berdasarkan dua argumen:

Pertama: Ijma' hujjah dari para ahli qira af terhadap bacaan

tersebut.

Diriwayatkan oleh At-Tibrizi dalarr. Misykat Al Mashabih Ql96),Ibnu Sa'id
dalan Ath-Thabaqat QlMg), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz

(3t126).
Ya'qub membacanya dalam riwayat Ruwais o:tl;A b 3 ; V'$s $i$
dengan hwtrf ,a'.
fUnu amir membacanya n';*S tL"P dengan huruf la', yang maknanya, kalian

mengumpulkan harta benda duniaivi.
Sementara itq yang lain membaca Va.4 dar- i:idengan huruf ya'. Lihat

Hujjah Al Qira'at (hal. 33a).



TofttuAl1l.:Ilrr,bui

Kedua: ke-shahih-annya dalam strrktur tata batrasa Arab,

sebab orang Arab hampir-hampir tidak pernah menyuruh lawan

bicaranya dengan menggrrnakan huruf laam dan ta', ak'arr tetapi

menyuruhnya dengan berkat4 ji' "lrk kanlah!" dan Jtri I '1*g*
lakukan!"

Aku tidak pernah mendengar dari orang Arab kecuali ia

menganggap buruk suatu perintah mukhatab dengan menggunakan

huruf lam, dar ia menganggap batrwa itulah bahasa yang digemari,

kecuali oleh Farra, sebab ia berkeyakinan bahwa huruf lam kepada

kalimat perintah merupakan bentuk kalimat yang sudah baku dibuat

untuk itu, baik ia dipasangkan dengannya maupun tidak.742 Namun,

orang Arab membuang huruf lam kepada Ji'il ftata kerja) yang

diperintatrkan dan bersambung lantaran banyaknya kata perintatr,

terutama dalam bahasa percakapan mereka, sebagaimana huruf ,a'

dihilangkan darif il.

Farra berkata, "Kamu sudatr mengetatrui bahwa amil jazim dan

nashib tidak akan masuk kecuali kepada kataf il yang diawali dengan

huruf ya', ta', nun, dar. alif. Jika huruf ,a' dibuang, maka htxuf lam

juga ditiadakan, dan ditambahkan huruf alif, seperti dalam ucapan'

*?\'pukullatr!' azrr, Tjtt 'bergembiralah!' Itu karena huruf /4'
berharakat suhtn, maka tidak tepat jika sebuah kata diawali dengan

huruf yang berharakat suhtn, sehingga ditambalrkanlah kepadanya

hw,fi alifberharakat lmsrah dan menjadi huruf awal dari kata tersebut,

sebagaimana firman Allah Ta'ala, iH)fi 'Apabila merela telah

masuk sernuanyai (Qs. Al A'raaf [7]: 38), aan ifi(i 'Kamu rnerasa

berat'. " (Qs.At-Taubah [9]: 38)

74? Lihat Ma'ani Al Qt'an karya Al Fana (1/469).
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Justru itu adalah alasan yang melemahkan pendapat Al Farra,

bukan sebaliknya, sebab selama orang Arab berbicara dengan

bahasanya, maka apabila htxuf larn yang bersambung dihapus, ia tidak

akan memasukkan kepada kalimat tersebut apa yang bukan bagian

dari kalimat tersebut. Jika ia memang melakukannya, itu berarti ia

telah keluar dari bahasanya. Sementara Kitab Allah yang diturunkan

kepada Nabi Muhammad dengan lisan Arab, tidak ada seorang pun

yang membacanya kecuali dengan bahasa Arab yang paling fasih,

walaupun dikenal ada bahasa lain kepadanya. Lalu bagaimana lagi

dengan bahasa yang tidak dikenal dari batrasa suatu wilayatr atau

kabilatr? Tiadalah penggunaan batrasa tersebut kecuali hanya klaim

yang tidak tsabi{43 dan tidak shahih.

ooo

c,Gla &1 *;; -> F Xt 

":15-g 

3iJ S,

o;ie;igA{JOi';itr.SW,
"Katalranldh(^lhharrunad),'Tuanglgornlahl<epaddcu

tafimtg rezeki y ang dian'unl<mr Nlah l,cpadanu, ldlu kantt
i adil<f,rr s eb agianny a har am dmr s eb agpcmny ct halal' .

Katal<anlah, 'Apal,ah AJ;lah tnlah merrtcril<m izin
l<epadawu (tentang tni), ataul,ahlranw nwngada-ada atas

rvfintt y'J;loh'?" (Qs. Yuunus [10]: 59)

Demikianlah kepada semua naskah, dan Syaikh Matrmud Syakir menambatrkan
kata'trujiah'.



TofsvAthThabari

Taliiwil firman Allah: ,$i-.-; F Xt'$-V .!:::J ii
6;i,i;'i g A {J 5;'ar, SWciU A4 (Katakantah

[MuhammadJ, 
uTerangkanlah kepadaku tentang rezeki yang

diturunkan Allah kepadamu,lalu kamu jadikan sebagiannya haram

dan sebagiannya halal." Katakanlah, uApakah Allah telah

memberikan izin kepadamu [tentang iniJ, ataukah kamu mengada-

ada atas nama Allah?")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya SAW,
,,
$ "Kotol*nlah," yaMuhammad kepada orang-orang musyrik. AiJ
"Teranglranlah kepadaku," wahai sekalian manusia F Xt {ii-V
*)j,-j "Tentang rezeki yang diturunkan Altah lcepadamu." Yaitu

apa yang Allah ciptakan untuk kalian dari rezeki, lalu Dia

menganugeralrkannya kepada kalian, dan itulah yang kalian nikmati

dari berbagai macam makanan. 511:t 56,- ,4 A4 "Lalu kamu

jadilran sebagiannya haram dan sebagiannya halal. " Lalu kalian

menghalalkan sebagian dari makanan tersebut untuk diri kalian, dan

sebagian lagi kalian haramkan untuk diri kalian, seperti pengharaman

terhadap apa yang mereka dahulu haramkan dari beberapa jenis hasil

tanaman mereka, yang mereka persembahkan untuk berhala-berhala

mereka. Sebagaimana Allatr menyifatkan mereka dengannya,- lit'-';
taii{)4;r,fi.f:6,1}6LrJrA<i6+F.tiAlrltr;+
C:fg "Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan

hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan

merela, 'Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami'."

(Qs. Al An'aam [6]: 136)Di antara binatang ternak ada pula yang

mereka haramkan karena hidup di danau atau laut, hidup di alam

bebas dan semacamnya, yang telah kami batras sebelumnya dalam

kitab ini juga.
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Allah Ta'ala berfirman kepada NabiNya, "Katakanlah wahai

Muhammad F 6'J fr, 'Apakah Attah telah memberiknn izin

lrepadamu (tentang ini)', lurrt'tk mengharamkan apa yang telah kalian

haramkan darinya <r;fr;iti&i 'Atuukah kamu mengada-ada atas

nama Allah'? Maksudnya, apakah kalian berkata dusta dan batil?"

Ahli takwil juga sependapat dengan pendapat kami tersebut,

dan orang yang berpendapat demikian menyebutkan dalil-dalil berikut

ini:

17752. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Orang-orang Jahiliyah dahulu mengharamkan sesuatu yang

dihalalkan oleh Allah dari jenis pakaian dan selainnya. $
5{:, 56,- la A4 *5; ,-; F Xi r; -C ,rif
"Katakanlah,'Teranglcanlah kepadaht tentang rezeki yang

diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu iadilan sebagiannya

haram dan (sebagiannya) halal'." Redaksi ayat ini yang

dimaksud. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, i'; # S
-t'b.:6 -rri firi *3,-2 " Katakanlah (Muhammad),'Si apakah

yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah

disediakan untuk hamba-hamba-Nya)'." (Qs. Al A'raaf [7]:

32)'*

17753. Muhammad bin Saad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: BapalJcu menceritakan

7{ As-Suyut}ri menyebutkannya dengan lafaz.hnya dalalnrr Ad-Durr Al Mantsur
(41369), dan ia menyandarkan lafazl ini kepada Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-
Syaikh, serta Ibnu Mardawaih.
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kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

airur,, A4:r *5i -> p x'f dli -\1 -IiJ .ji
"Katalmnlah, 'Terangkanlah kepadafu tentang rezeki yang

diturunlmn Allah kepadamu, lalu kamu jadikan' . " Sampai

firman-Ny a, 4;iG file I 'tAtau kamu mengada-adaknn

saja terhadap Allah?" Ia berkata, "Mereka adalah ahli

syirik."7a5

17754. Al Qasim bin Saad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, sirt (6 u Aa, "Lalu komu iadilcan

sebagiannya haram dan (sebagianrrya) halal," ia berkata,

"Hasil tanaman dan hewan ternak."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata" "Binatang laut dan

harta bendu1t746

17755. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syib1

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, ill:t 56,- ri A4 "Lalu komu

jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal," ia

berkata, "Kepada bahirah dan as-sa'i b ah -"7 
47

17756. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1960).

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 381), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (61196l),

at qurtluui dalam tafsirnya (8/355), Abu Ja'far An-Nuhhas dalan Ma'ani Al

Qnfm Qt3Ol), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (4141)-

Ibid.

745

716



Surch Yurnus

kepada kami dari Qatadah, tentang firman AUah, 
-Vr*:J 

ri'
igt(VU fr|gt)-j. El'X $ "Kotakantoh,
,Terangftantah ftepadaht tentang rezeki yang diturunftan

Allah lrcpadamu, talu tcamu iadikan sebagiannya haram dan

(sebagiannya) halal'." Dia berkata, "setiap rczeki yang Aku

tidak haramkan, tetapi kalian telah mengharamkannya

terhadap diri-diri kalian, berupa istri-istri, harta-hart4 dan

anak-anak kalian. 
-'# 

6'; 'fr, 'Apakah Allah telah

memberiftan izin ftepadamu" terhadap apa yang kalian telah

haramkan dari hal-hal tersebut 6;;G 
^i 

& I 'Atau kamu

mengada-adakan s ai a terhadap Allah' ?' 
fl a8

17757. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

mengkhabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, *:i'-;'5J'jJ $-V -I::J S'

9{(t (G U ;14 u Kat akanl ah,' T er an gpanl ah pepadaht

tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu

iadikan sebagiannya haram dan- (sebagiannyq) halal''" Lalu

ia membacanya sampai, 6;j; ;ti & I "Atau kamu

nengada-adalan saia terhadap.Atlah?" Membaca, 6 )jG|
,+;S {E'iJg'" erH+'iltf ,6fi e$ e$. -3.

mengada-adalan saia te

fg;erHty'iaf ,6fi '$gfi"Dan merekn mengataknn, 'Apa yang ada dalam perut

binatang ternak ini adalah Htusus untuk pria Kami dan

diharamkan atas wanita kami'." (Qs. Al An'aam [6]: 139)

Kemudian membaca, \13:r* f- 3,H IG1"y1j63
W ;1{A'oifx'Jf:'Vtii zllLirs; j,{6,;$Joo",& 

;1{ A(,ifx.i rc'ls 6# al? i;fr1 fu$. ),166 JY

merelra mengataftan, 'Inilah hewan ternak dan tanaman yang

dilarang; tidak boleh memakannya, lrecuali orang yang Karni

7s Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(6ll96l).
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lcehendaki'. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternakyang

diharamlmn menunggangtnya dan ada binatang ternak yang mereka

tidak menyebut nama AUah waldu menyembelihnya (Qs. Al An'aam

[6]: 138) Ia berkata, "Inilah firman Allah, 'Dia menganugerahkan

rezeki untuk merek4 lalu mereka menjadikannya ada yang halal dan

ada yang haram, serta menghararnkan sebagian serta menghalalkan

sebagiannyalagi' ."

Lalu ia membaca ayat, )--J"?'l (; {A g14r:i Gjutl'Li{,
a.i,; "E;,J!<ii 

?Li u{" iid er {:i}'ii S i? q:Flfc 3',6
@ |i)i b aL b, "(Yaitu) delapan binatang yang

berpasangan, sepasang domba, sepe$ang dari kambing. Katakanlah,

'Apalrah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang

betina, ataukah yang ada dalam lcandungan dua betinanya'?

Terangkanlah kepadalru dengan berdasar pengetahuan jika kamu

memang orang-orangyangbenar." (Qs. Al An'aam [6]: la3)

Ayat, b1r')fi#\:i4,fi 'A)3, iyir'.,(, ::''-'l
aDsi ijfr c*.7,t1 it * A J$ij-fi-$b ;{t & tii
@ ",np"t*t, kamu menyalaikan di waldu Attah menetapkan ini

bagimu? Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang

yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatlan manusia

tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petuniuk

lrepada orang-orangyang zhalin." (Qs. Al An'aam 16l:144).74e

17758. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Alu mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang ayat Allah, #Xtl$e 3iJ 'i
7ae Disebutkan sanad-rrya kepada Ibnu Zaid: Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7/371),

tetapi ia tidak menyebutkan lafaztmya.
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1ift(Gfi A4 *; -J "Katakanlah, 'Terangkanlah

lrepadaht tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu,

lalu lramu jadikan sebagiannya haram dan $ebagiannya)

halal'." Seperti yang Allah firmankan, A,'YislL iLlW,
Li; +Z#ii; .r-Ft\ Dan mereta menvediatan

sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) Sampai firman-

Nya, 5;L;3- li ila' "Amot buruHah ketetapan

merekaitz. " (Qs. Al An'aam [6]: 136).750

ooo

) ,L#'.Gft|'u3L4\4fi ,1{"b;;5O}\312q) #1,yb;A€r-itlcrb t-r
!ti!Er,,\Ufr';dt<r$1*fr'KtOti

@'o;Kr{ i}si'"5.s',r$i :Y )5
"Dofi apat<ah dugaart ordrrg'ofimg ydttg mengadn'adalutn

l<ebohongmr tuhadap /,Jilah lnpada Hari Kimnat?

Sesunggul*yaNlahbenm'benarmemptnyail<munia
(yarrr dil@dhlan) l,cpada marrusia, tctdpi kebanyalcmt

rnerelratidakbersyulon " (Qs. Yuunus [10]: 60)

rarrwil lirman Allah: ;i 4t1fi ;it & i;i5-O-5\?# Vt

'o;F.i-'f iKi "ffi n6i &'+:;t il, ';s <rL i4 @an apakah

dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap

Allah kepada Hari Kiamat? Sesungguhnya Allah benar'benar

mempunyai karunia lyang dilimpahkanJ kepada manusia, tetapi

kebanyakan mereka tidak bersyahur)

7' fbnu Abu Hatim dalam tafsimya (6tlg6l),Abu Ja'far An-Nuhhas dalan Ma'ani

Al Qur'ot QlSOl), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/355)'
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Abu Ja'far berkata: Allatl berfirman, "Apakah dugaan orang-

orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah, lalu

menambahkan kepadanya pengharaman apa yang tidak Allah

haramkan kepada mereka, dari bentuk rczeki dan makanan yang Allatl

ciptakan sebagai sumber gizibagimereka, batrwa sesungguhnya Allah

akan membalas kebohongan dan kedustaan mereka. Apakah mereka

mengira bahwa Allah akan memaafl<an dan mengampuni mereka?

Sungguh, mereka selamanya tidak akan dimaafkan, bahkan mereka

akan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka akan kekal di

dalamnya untuk selamanya. "

q(3i h:; A |i{ 5t "sesungguhnya Allah benar-benar

mempunyai karunia (yang dilimpahkan) kepada manusia." Artinya,

Allah mempunyai karunia terhadap hamba-Nya dengan membiarkan

dan tidak menyegerakan hukuman di dunia bagi orang yang mengada-

adakan kebohongan, seria mengakhirkannya sampai datangnya Hari.

Kiamat.

'oj$-! ',.af.i "SAt "Tetapi kebanyakan mereka tidak

bersythr." Artinyq kebanyakan manusia tidak mensyukuri karunia

Allah dan nikmat-nikmat-Nya tersebut.

o{to

1 * t -oj1:;{5 
ec} u ^4}-6 ;1 c iKv'

)6r,y q3 c; Sr3-\iib';';",i tyr:'* # (L
$ e$tKi:{; A} n iA:{; ;31 e$ $*i -2 i;:t

@#



Surah Yurnus

"Kdmu tidakberada dalam sudtttkeadam dfrn fidf,k

membdco suotttt dyat df,ri N Qtln'art dfrnl<ilnnl tidak

mengujal<mt swdht pelceriamt, nwlainl<mr Karr'i' meniadi

saksi cfi,asnnl di wak*a-l<mw melalculanrrya. Tidakluput
dmi pengetalwanTulwrmwbiar pun sebesat dzm&

(atom) dibwni ataupun dilangpt. Tidik ada yanglebih

l<ecil dm tidak (p"la) y$Wlebihbesm dmi itu, rnelatnl<nn

(sarrua tcrcatat) dalam kitab yffig rrydtt (lnth Mahfuzh) ."
(Qs. Yuunus [10]: 61)

Talrwil lirman Allah: {5 tf} u^4t}"(t& atfSW
J6t-,y {xi & 3. i3-qb'o':1S tyr:'* K* Q't yy b'b;#'
,i # ;JLK|:{; a} d?J {' i31 e7',yj'ii i {:' (Kamu

tidak berada dalam sualu keadaan dan tidak membaca suatu ayat

dafi Al Qur'an dan kamu tidak mengeriakan suatu pekeriaan,

melainkan Kami meniadi saksi atasmu di waktu kamu

melakukannyu Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biar pun

sebesar dzarrah [atomJ di bwni ataupun di langil Tidah ada yang

lebih kecil dan tidak lpulal yang lebih besar dari itu, melainkan

[semua tercatatJ dalam hitab yang nyata [Lauh MahIuzh)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman lrepada Nabi, iKUt
"Kamu tidak berada," watrai Muhammad AV A "Dalam suatu

lreadaan," yakni, kepada suatu amal dari amal]amal-, gt;j U^4W(;)
"Dan tidak mernbaca suatu ayat dari Al Qur'an " Artinya, apa yang

karnu baca dari Kitab Allah dari A1 Qur'an, S-t b'o;C:tii "Dan

lrnnu tidak mengerialcan suatu pekeriaan," wahai manusia. Tidak

mengamalkan amalan apa pun dari kebaikan atau keburukan (L$;
(r#KtF ,,Melainkan Kami meniadi saksi atasmu." Artinya, kecuali
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kami menjadi sa}si terhadap amal-amal dan keadaan kalian ketika

kalian mengamalkannya.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jamaah, seperti yang

telah kami kemukakan kepada masalah tersebut. Riwayat yang

menj elaskan demikian adalah :

17759. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman /Jlluh,')j'bA;;\L "Di waktu lcamu melahtlannya."

Artinya, ketika kamu melakukannya. 7s I

Ada yang berpendapat, "Maknanya adalatr, ketika kalian

menyebarluaskan kebohongan kepada Al Qur'an."

Orang yang berpendapat demikian menyebutkan dalil berikut

ini:

fi76A. Aku diceritakan dari Al Musayyib bin Syuraik, dari Abu

Rauq, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Ny u,')ji:rLS \y

"Di wahu kamu m,elahtkanfrld," ia berkata, "Mereka

menyebarluaskan kebohongan terhadap Al Qur' an."752

Sementara itu, yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah,

ketika kalian melakukan pada kebenaran. Dalilnya adalah riwayat-

riwayat berikut ini:

17761. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kT, dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, '* it Li lt "Di waldu kamu

Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (61196l).
Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/355).

751

752
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melahtkannya," bahwa maksudnya adalah dalam

kebenaran.753

17762. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari waraqa, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama'

17763. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami daxi Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dengan

riwayat yang seruPa.

Abu Ja'far berkata: Hanya saja kami memilih pendapat yang

telatr kami pilih sebelumny4 sebab Altah telah mengabarkan batrwa

tidaklah seorang harnba-Nya melakukan suatu amal kecuali Allatl

sebagai saksinya. Kemudian hal tersebut sampai kepada firman-Nya,

b S*"i ;y "Di waldu kamu melalatpannya'" Sudah diketaSui

batrwa. firman Allah,L i:tL$\y "Di waldu kamu melahirannya,"

hanydafi berita dari-Nya, batrwa Allah menjadi saksi hanya pada saat

orang-orang melalorkan amal, bukan pada saat Rasulullah membaca

A1 Qur'an, karena jika itu adalatr khabar tentang persaksian Allatr

pada saat orang-orang berpanjant]tO.T 
l:,1*g 

A1 Qur'an, maka cara

membacanya dengan huruf ya' y O'.AJ| 5! merupakan k*rabar dari-

Nya tentang orang-orang yang berdusta.

Jika ada orang yang berkata, "Itu bukan khabar tentang orang-

orang yang berdustq akan tetapi ia adalah khitob yang ditujukan

kepada Nabi SAV/, bahwa Dia menjadi saksi ketika ia membaca Al

Qur'an."

753 Mujahid dalam tafsimya (hal. 381) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(6ne62).
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Jika demikian kita katakan, seharusnya ayat yang turun

berbunyi, Iri'q y ,t 6j karena Rasulullah hanya 9atu (tunggal)

bukan :rrut @iural), sebagaimana firman Allah, 'HY $SQi fu-
'ifli"Wohai Nabi, jiko kamu mencerai wanita...." (Qs. Ath-fhalaaq

[65]: l). Di sini Allah hanya menyebutkan Nabi SAW seorang diri,
padahal yang dimaksud seluruh kaum muslim. Itu karena awalnya

A[ah berbicara dengan menggunakan kata ganti orang kedua tunggal,

kemudian mengalihkannya dengan menggunakan kata ganti orang

kedua jarnak. Juga merupakan khabar bahwa tidaklah seorang hamba

melakukan amal apa pun kecuali Dia menjadi saksi baginya. Dia
menilainya dan mengetahuinya. Sebagaimana firman-Ny4 "Tidaklah

terlupakan atau terlewatkan sedikit pun oleh Rabbmu, wahai

Muhammad, amal makhluk-Nya, dan tidaklah luput sedikit pun dari

pengetahuan-Nya apapun yang terjadi di bumi dan di langit."

Asal katanya adalah }.lt e? yang berarti lenyapnya seorang

laki-laki dari keluarganya dengan hewan temaknya, karena

ketidakhadirannya bersama mereka dengan hewan tersebut.

Sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, *1 * ,yrlt af
"Seorang laki-laki pergi meninggalkan keluarganya. "

'-t'f; dar-'qF- adalah dua kata yang strma-sama fasih, karena

masing-masing dibaca oleh jamaah dari ahli qira'at. Oleh karena itu,

yang mana saja yang dibaca oleh seseorang, maka ia benar, lantaran

kesamaan makna keduanya dan seringnya dipakai keduanya dalam

percakapan orang Arab. Namun aku lebih condong menggunakan

harakat dhammah karena lebih masyhur dikalangan ahli qira'at.

Firman Allah, fr:t )q 4 "Biarpun sebesar dzarrah (atom),"

maksudnya adalah dari berat semut yang terkecil. Bangsa Arab biasa
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berkatq '!ti ;r, )Y'ei ^t'f 
fu i! "A*billah ini, karena ia lebih

ringan dari itu." Maksudnya adalah lebih ringan timbangannya.

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan khabar sekaligus

penegasan bahwa tidak ada sesuatu, sekecil apa pun, walaupun

timbangannya sangat ringan. Tidak pula benda yang paling besar,

sekalipun tersembunyi dari Allah.

Allah berfirman kepada mak*rluk-Nya, "Wahai sekalian

manusia, hendaklah perbuatan kalian adalah perbuatan yang diridhai

oleh Tuhan kalian, karena Kami menjadi saksi terhadap perbuatan-

perbuatan kalian. Tidak ada yang tersembunyi dari Kami, dan KaffIi

akan menilainya dan memberikan ganjaran atau balasan kepada kalian

atas perbuatan kalian."

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman

Allah, Ki'{;A} n$-{r"rtdok ado vang lebih kecil dan tidak

(pula) yang lebih besar dari itu."

Mayoritas ahli qira'at membaca huruf ra dengan berharakat

fathahpada kata ';A d*t 'K\yang maknanya dalgn posisi khafadh,

tuL ';Amerupakan athaf dair;5i, sedanskan i(i merupakat athaf

dari 15 Kemudian huruf rc keduanya di-fathah-kan, karena

keduanya tidak dapat di jadrkatiarr.

Sementara itu, sebagian ahli qira'at Kufah membacanya li
;Sl li Ui'U';tet aenganhuruf ra di-rafa' sebagai athaf darilataz}r.

'Jui;r"o [*.ou maknanya dalam posisi rafo'. Sebab, jika kata g,

7' Hamzahmembaca ;t li ui'u'i*1 li dengan rafa' padg-keduanya' sebagai

jawaban dari firman Allabb i:i.'' )W v-karena posisi Jli! di-rafa' sebelum

masuknya i14sebab ia hanyalah tambahan.

Az-hqajb-Jrkata, ..Boleh juga di-rafa', karena berada di awal, dan ini sebagai

huiiatrlJin. Dengan demikian, makna menjadi, tidak ada yang lebih kecil datt
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dihilangkan dari perkataan, maka tata i6iil adalah rafa', sehingga

perkataannya menjadi, "Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu

biarpun sebesar dzarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada

yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu." Seperti

firman Allah, $ I ,y "q "Tidak ada tuhan selain dia?" (Qs.

Faathir [35]: 3)755

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling utama dan benar

kepada ayat tersebut adalatr bacaan dengan fathah dalam posisi di-

khafadh (di-jar),dan jawaban terhadap i]iJr, k*.rru itu adalatr qira'at
Amshar yang merupakan qira'ar mayoritas ahli qira'at, dan ia
merupakan makhraj yang paling shahih di dalam batrasa Arab.

Walaupun bacaan lain juga dikenal.

Firman-Ny^ $ e$y "Mrtornkan (semua tercatat) dalam

kitab." Maksudnya adalatr, bukankah itu semua kecuali ada di kitab

milik Allah yang menerangkan tentang hakekat berita Allah bagi

orang yang melihat di dalamnya bahwa tidak ada'yang telatr terjadi

atau akan terjadi kecuali sudatr di diperhitungkan Allah yang

matraterpuji peristiwa tersebut. Bahwa tidak ada satupun makhluk

yang luput dari pengetahuan allatr yang berada di langit dan di

buminya.

tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercotat) dalam kitab
yang nyata (Lauh Mahfuzh);'
Luiroyu membaca jA-'|; aan -4fi'{i denganfattta&, sehingga maknanya
menjadi, tidak luput dori pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar dzarrah
(atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula)
yang lebih besm dari i/2. Posisinya di-khafadh (di-iar\, namun ia di-fathah
karena tidak dapat dirubah. Lrhat Hujjah Al Qira'at (hal. 334) dan Az-Zt11aj

dalan Ma' ani Al Qur' an Q 126).
75s LrhatAl Budur Az-Zahirahfi Al Qira'at Al Asyr Al MutavatirahQtal.36T).
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17764. Al Mutsanna menceritakan kepadakku, ia berkata: Abdullah

berkata kepada kami: Muawiyah bercerita kepadaku dari Ali,

dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, $r5'-V'j ia berkata,

"Tidak luput dari-N ya."1 s6

17765. Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

mengabarkan kepada kami dari Abu Yatrya, dari Mujahid,

dari Ibnu Abbas, tentang ayut,$3 & S.iil"-jiaberkata,
"Tidak luput dari-Ny u1t757

oot

"Ingatlah, sesunryuh,nya Paru wali Nlah itu ddak ddf,

l<ctal<atanbagi rnercka dfrr. rnqela iuga adakbqseilih."
(Qs. Yuunus [10]:62)

Takwil firman Allah: l{; 4fi -fi{;i'i '.qj 6L{1
{;iJ (ngatlah, sesungguhnya para wati Attah itu tidak ada

ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfinnan, "Sekali-kali

tidak...sesungguhnya para wali Allah tidak pernah merasa takut di

akhirat dari hukuman Allah, karena Allah ridha kepada mereka, maka

756 fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611963) dengan sanad kedua, dan Al Qurttrubi
dalam tafsirnya (8/3 56).

41jgy7\5jd1ll;4{6J;,1 ;'i
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mereka pun aman dari hukumm-Nyq s€rta tidak merasa sedih

terhadap sesuatu yang hilang di dunia."

Al Auliya merupakan bentuk jamak (plural) dari wali, yaitu

penolong. Kami telah menerangkan itu dengan argumen-argumennya.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang omng yang berhak

menyandang nama ini.

Sebagian berkata, "Mereka adalah kaum yang disebut Allah
akan melihat merek4 karena mereka memiliki tanda kebaikan dan

ketundukan." Riwayat yang menjelaskan demikian adalah:

17766. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abu Laila menceritakm kepada kami dari Al
Hakam, dari Muqsim dan Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

tentang ayat, df,y' l1; 4 -17{ n'i '-Aj <rL{i
"Ingatlah, sesungguhnya fiali-wali Allah rtu, fidok-ado
lrekhawatiran terhadap mereka do, fidak (pula) mereko

bersedih hati." Maksudnya adalah, mereka yang

mengingatkan kepada Allah jika melihat -ereka.7s8

17767. Abu Kuraib dan Abu Hisyam mqroeritakan kepada kami,

mereka berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada karni dari

Asy'ats bin Ishalq dari Ja'far bin Abu Al Mughirah, dari

Sa'id bin Jubair, dengan riwayat yang sama

17768. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dad Su&an, dari Al Ala
bin Al Musayyab, dari Abu Adh-Dhuh4 dengan riwayat
yang sfima.

"t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6tlg64).
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17769. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Al Musayyab, dari

ayahny4 tentang firman Allah SWT, i ;ti '-qj St *l
6;ii i{i 4& J? "Insatlah, sesunggphrrya wati-

wali Allah itu, tidak ada lceWtavtatiran terhodap mereka dan

tidak (pula) merelca bersedih hati,u ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang yang mengingat Allah SWT dengan cara

seolah-olah melihat-Ny u 37 
5e

17770. ...ia berkata: Ibnu Mahdi dan Ubaidillah menceritakan

kepada kami dari Suffan, dari Al Ala bin Al Musayyab, dari

Abu Adh-Dhuha, ia berkata: Aku mendengar ia berkata,

tentang ayaL6y*l{; 4#J?{ ii'-qi 5L-{1,
"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah ittt, tidak ada

kekhavatiran terladap mereka dan tidak (pula) mereka

bersedih hoti," ia berkata" "Di antara manusia terdapat tanda-

. tand4 yang apabila melihat mereka maka kita akan teringat

dengan Allah."76o

17771. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kauri dari Mis'ar,

dari Sahal Abu Al Asad, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata:

Rasulullah SAW ditanya tentang wali-wali Allah, lalu beliau

bersabd4 "Mereka yang apabila dilihat malra akan

mengingdkanr ktta kcpada Allah SWT.';t6r

17772. ...ia berkara: Taid bin Hubbab menceritakan kepada kami

dari Su&an, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Abu Wa'il,

dari Auullah, tentang ayat, 4aG -3?i ;li '.lXj 5L{1
75e As-Suyuti dabrn Ad-Dtur Al Mantsur (4R71).

'* Ibid.
76t Ath-Thabrani dalam Al Kabir Q4,167) dan Al Mundziri dalam At-Targhib wa

Trhib(3132s).
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Sjij| l{; "Ingatlah, sesungguhrrya wali-wali Allah rtu,

tidak ada kcWtawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)

mereka bersedih hati," ia berkata" "Mereka yang jika dilihat

maka mengingatkan kita kepada Allah 51tr1r1'.::762

17773. ...ia berkata: Abu Yazid Ar-Razi menceritakan kepada kami

dari Ya'qub, dari Ja'far, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Jikn mereko dilihat maka kita alan ingat kcpada Allah

sw.'i163

17774. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Furat menceritakan

kepada kami dari Abu Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, ia berkat4

'tlabi SAW ditanya tentang auliya (wali-wati) Allah, lalu

beliau bersabda" 'Mereka yang jika dilihat maka akan

mengingatkan ktta kcpada Allah'.'7il

17775. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Awam mengabari kami dari Abdultah bin Abu Huzail,

tentang firman-Ny", i{; 4 J?{ i'i '.qj 6L{i
/r,..SflZ-, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak

ada kcklwwatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka

bersedih hati," ia berkata, "sesungguhnya wali Allah adalatr

yang bila dilihat akan menginga&an (krta) kepada Allah

swr.'765

76,2

76?
Al Qurthubi dalam tafsirnya (81357).

/JBazat dalam musnadnya Q62q dat Kasyf Al Arto,Yahya bin Shaid dalart
Zav,o'id Az-Zrtd karya Ibnu Mubarak (228), Abu Nua'im dalam Akhbu
Ashbahm (lD3l),Al Albani dalam shahihnya (1646), dan Abu Nua'im dalam

Hilyah Al Aulia (l t23 l).
Lihatatso sebehrmnya.
Ibnu Kasir dalam ta8imya(71375).

7A
76:t



Strah Yrarrrss

Pendapat lain berpendapat seperti yang ada di dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

17776. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Imaratr bin Al Qa'qa Adh-

Dhabi, dari Abu Zw'ah, bin Amru bin Jarir Al Bajalli, dari

Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

"sesungguhnya ada dari hamba Allah yang tnembuat iri

para nobi dan sythada." Beliau lalu ditanya, "Siapakalt

mereka wahai Rasulultah, semoga kami bisa mencintai

mereka?" Beliau bersabd4 "Mereka adalah kaum yang

saling mencintai di ialan Allah, tanpa harta dan ikatan

kcluarga. Waiah merelca dari cahaya, di atas mimbar-

mimbar dari cahaya. Mereka tidak tahut ketika manusia

merasa tahtt, dan tidak sedih ketila manusia merasa sedih."

Beliau lalu memb a"u ${j 41c -1;ri ;t'i '$j 6t{1
6jil/_, Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak

ada kclchm,atiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka

bersedih hati."766

17777. Ibnu Humaid menceritakan kepada karri, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Imaratr, dari Abu Zur'ah, dari

umar bin Khaththab, ia berkata: Rasulullah sAw bersabda,

"sesungguhnya terdapat sebagian dari hamba'hamba Allah,

orang-orang yang bukan nabi dan syuhada, tetapi mereka

membuat iri para nabi dan syuhado karena kcdudukan

mereka di sisi Allah." Para sahabat lalu bertanya, "wahai

?6 An-Nasa'i dalam As-Sunan At Kubra (11236), Abu Ya'la dalam musnadnya

(6110), Ibnu Hibban dalam shatrihnya Q1573), dan Al Haitsami lvlam Maima'

Zawaid(10D80).
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Rasulullatr, beritatru kami siapa mereka? Apa amalan

mereka? Sesungguhnya kami mencintai mereka kerena itu?"

Beliau lalu bersabd4 "Mereka adalah kaum yang saling

mencintai karena Allah, dengon spirit dari Allah, tanpa ada

ilratan darah di antara mereka, tidakjuga karena harta yang

saling mereka bagt. Demi Allah, sesungguhnya wajah

merela adalah cahaya, dan mereka di atas cahaya. Mereka

tidak merasa takut ketika manusia ketalaian, dan tidak

merasa sedih l@tilu manusia sedih."

Beliau lalu memb aca ayat 4# -3;r-i ;ti ;qj SLJ|
6;iJ-- I{;"Ingatlah, sesrmggulnrya wali-wali Allah itu,

tidak ada keWwwatiran terhadop mereko dan tidak (pula)

mer e ka b er s edih hati. "7 
67

17778. Bahar bin Nashr Al Khaulani menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya bin Hassan menceritakan kepada kami, ia

berkata: AMul Hamid bin Bahram menceritakan kepada

kamir ia berkata: Syahar bin Hausyab menceritakan kepada

kami dari Abdurrahman bin Ghanam, dari Abu Malik Al
Asy'ari, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Akan danng

dari lralangan manusia dui kabilahnya, kaum yang tidak

memiliH hubungan kcluoga dekat, saling mencintai karena

Allah, dan saling bahu-membahu kareno Allah. Allah

meletakkan bagi mereka mimbt-mimbar dari cahaya pada

Hari Kiamat, lalu mendudukkan mereka di atasnya. Manusia

dilanda kcgelisahan, sedangkan mereka tidak mengalami

767 Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3527), Al
Baihaqi dalam Syr'ab Al Imut (8998), Abu Nu'aim dalarn Hilyah Al Aulia
(l/5), dan Hannad dalam Az-Zuhd (U474).
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lregelisahan. Mereka adalah para kcknsih Allah yang tidak

mer as akan ketahttan dan ke s e dihan. "7 
68

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang benar adalah,

wali (kekasih) yang dimaksud kekasih Allah adalah orang yang

memiliki sifat yang digambarkan oleh Allah, yaitu orang yang

beriman dan bertakwa, seperti firman Allah 13U, t;:f. O-ltt
<r;i "(Yaitu) orang-orang yang beriman dan merela selalu

bertalcwa. " Seperti inilah pendapat kami dalam masalah itu.

Ibnu Zaid pernah berkata:

17779. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang firman-Nyu, ,1{i 41c -yii iti '.qj 5t{1
Sjit "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak

ada kekhmtatiran terhadap mereka dan tidak (pula) merela

bersedih hati." Ia bertanya, "siapakatr mereka wahai

Tuhan?" Allah berfirman, <r;ii iSlut W( O-r\
"Yaitu orang-orang yang beriman dan bertah,va."

Ayahku berkata, "Keimanan tidak akan diterima tanpa

ketakwaan."759

cctl

Ahmad dalarn musnahya (51343), Abdunazzak dalam mushannaftrya Q0324),
Abu Ya'la dalam musnadnya (6842), dan Al Mun&iri dalan At-Targhib wa

Tarhib (4D1,22).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1965).
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(rrtil34) tlJ(Oli
" Or ortg- or ang y arrg bqiman dan nrrl,: elr,o selala b ertakw a,"

(Qs. Yuunus [10J: 63)

Tat<wil lirman AIIah: (rrli f;t4e tF;f. O-li Torang-
orang yang beriman dan mereka selalu bertuhua)

Abu Ja'far berkataz Dzat Yang Maha Tinggi berfirman,

"Yang membenarkan Allah dan rasul-Nya" dan apa-apa yang

dibawanya dari Allah, mereka bertakwa kepada Allah dengan

melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala

kemaksiatan."

Firman-Nya, fil'. <rrri "orang-orantg yang beriman,"

merupakan sifat dari auliya. Arti ayat ini adalah, ingatlah,

sesungguhnya kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang - yang

beriman dan bertakwq merekatidak merasatalut dan sedih."

Jika ada yang berkata, "Bila arn ayat ini sama seperti yang

kamu sebut, maka apakah lafainl;if. Oji berposisi sebagai

marfu'? Atau berposisi sebagai manshub?"

Jawabannya adalah, "Sebagai subjek, karena na'at (sifat) dari

auliya, sebab ia datang setelah khabar aulAa. Orang Arab biasa

melaknkan itu, kfiususnya terhadap Y,ata'iwta' yang datang sebagai

sifat dari isim yarg menjadi objek, setelah maUamya lengkap, mereka

menjadikannya rafa'. Mereka biasa berkata ,n--)dt ?'6 
'!gl i,f

"saudaramu yang lucu sedang berdiri," seeerti t rr* Allah, 
"?At',-,j"tr'-l iJL 

"rfr 4{- 'Katalrunlah, "sestnrgguhnya Tuhanht

mewahyulran kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib".'
(Qs. Saba' t3al: a8) Serta firmm-Nyq 26i,F ?"'',* Aj Ly
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'sesungguhnya yang demiHan itu pasti teriadi, (yaitu) pertengkaran

penghuni neraka'. " (Qs. Shaad [38]: 6a)

Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang illah

(alasan) yang menjadikannya seperti itu, walaupun mereka semua

sepakat batrwa apa yang kita katakan tadi benar menurut bahasa orang

Arab. Ini bukanlatr tempat untuk menerangkan tentang illah (alasar)

yang menjadikan kalimat ini seperti itu.

oco

Jr;i *7*$, -;, q'ni t#l c{Ai }ii
@ 41i\3!si}6*;W;;+4)-

uBag, merelabqita gerrtira di dal6nl<ehidupart di dunia

dm (datantkchidupan) di aldtirat. Tidak ada penthahan

b agi t<nthndt l<ali7,,nt (i anii. i anii) Nlah. Y arg demikim ig.t

adatah Wenmyar. yorttg besar." (Qs. Yuunus [10] : 64)

Talrwil 1iman Allah: i'z;;$ jt f;ldi'tlS:lt1t;A\'rai

n4\ 3ifi ';6f'";fi dX4)-|h*fn"si mereka berita sembira

di dalam kehidupan di dunia dan [dalam kehidupanJ di ahhiraL

Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalinot fianii-ianiiJ Allah. Yang

demikian itu adalah kemenanganyang besar)

Abu Jarfar berkata: Allah SWT memberikan kabar gembira

dari-Nya, di kehidupan dunia dan akhirat, bagr para kekasih-Nya yang

beriman dan bertakwa.
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Para ahli takwil berbeda pendapat tentang kabar gembira yang

diberikan Allah kepada kaum tersebut, berupa apa?

Sebagian berpendapat bahwa ia adalah mimpi yang benar,

yang dilihat oleh seorang muslim, atau diperlihatkan kepadany4 dan

di akhirat berupa surga

Riwayat yang menjelaskan demikian adalah:

17780. Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari

Syu'balU dari Sulaimax, dari Dzakwan" dari syaikh, dari Abu
Darda', ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW

tentang av* ib<Ii -5 Qldi t#Si A€At )!t "Bast
mereka berita gembira di dalam kchidupan di dunia dan

(dalam kchieryd di affiirat." Nabi SAW lalu bersabda,

"Mimpi Wg bens, yang dililut oleh seorang muslim, atau

y ang dipertihatkan ke padany a.' fl 
7 o

17781. Al Abbas bin Walid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku mengabarkan kepadakq ia berkata: Al Avz.a'i

mengabartan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abu Katsir

mengabarkan kepadalcrl ia berkata: Abu Salarnah bin
AMurrabman bercerita kepadaku, ia berkata: Ubadah bin

Shamit bertanya kepada Rasulutlah SAW tentang ayaL

"q3j 
,#i a.{At iij @ <,;4 i3u) tfrr. Oji

1j4iYi js"(ort ) or(mg-orong yotg beriman dan mereka

selalu bertakwa Bagi mereko berita gembira di dalam

lrchidupn di dunia don (dalam kchidupan) di aWtirat."

Rasulullah SAW lalu bersabda, "Sungguh, engkau telah

m Ahmad dalam musnadnya (61445).
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bertanya tentang sesucttu yang belum Pernah ditanyaftan

orang sebelummu. " Atau beliau berkatA "selain l(amu'"

Beliau bersabda, "Maksudnya adalah mimpi yang benar,

yang dilihat oleh seorang lelaW shalih, atau yang

dip erl ihatkan lcePadarrya.' 
fl 7 |

17782. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Daud menceritakan kepada kami dari orang yang ia ingat,

dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, dari Ubadah bin Shamit, ia berkata: Aku

bertanya kepada Rasulullah sAw tenlang firman Allah SWT,-E:"'rt'r*r, 
j.dAt ;ij @ <,'r.- i3ruu t$r'O-$t

7*$i j,,(yoitu) orang-orang yong beriman dan merepa

selalu bertalewa. Bagi mereka berita gembira di dalatn

lrehidupan di dunia dan (dalam lrehidupan) di alrhirat.,,

Rasulullah sAw talu bersaMa, "Maksudnya adalah mimpi

yang benar, yang dililut oleh seorang muslim, atau yang

dip erl ihat tran ke PadanYa.' 
f, n

17783. Abu Qilabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abban menceritakan

kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salarnah,

dari Ubadah, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang sama'

17784. Ibnu Al Mutsanna dan Abu Utsman bin Umar menceritakan

kepada kalni, mereka berkata: Ali bin Yahya menceritakan

kepada karni dari Abu Salamah, ia berkata: Aku dikabari

rtr Ahmad dalam musnadnya (5/315) dm Ad-Darimi dalam ls Sunot @l42).
* -it-fir 

rri dalam Ar-Rtt'ya QZiO dan Ahmad dalam musnadnya (5/391), Al
Hakim dalam Al lutusta&ak (4t3gl), ia berkata, "Hadits shahih mengnrt syarat

Syaikhani, namun mereka tidak mengeluarkannya. Telah disepakati oleh Adz-

Dzahabi."
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bahwa Ubadatr bin Shamit bertanya kepada Rasululah SAW

tentang ayat, 'ej;-$i -5 Q"ti \gs ad;ri )ii "Bagi

mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan

(dalam kehidupan) fr akhirat-" Beliau pun bersabda,

" Sungguh, engkmt telah bertanya sesuafit yang belum pernah

ditanyakan orang sebelum kamu. Dia adalah mimpi yang

benar, yang ditihat oleh seorang lelaki, atau diperlihatkan

kepadonya.'il73

17785. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Abu Shalih, dari Atha bin Yasar, dari seorang lelaki Mesir,

dari Abu Dardq t€Nrta,xs ayat: -$ Ql'rtiIEJA*$ )ii
tj+<ii 'Bagt mereko berita gembira di dalott kchi&tpan di

dunia dan (dalon kchidupan) di &hird," ia berkata:

Seorang lelaki bertanya tentang ayat ini kepada Abu Darda"

lalu ia berkat4 "Srmgguh, engkau telah bertanya tentang

sesuatu yang belum p€rnatl aku dengar selain oleh seorang

lelaki yang menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau

bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benu, Wrg dilihat oleh

seorang lelaki, atau diperlihatkan kepdorya. Kabar

gembira bagiryn di dunia. Sedangkan kobo gembira

bagtnya di akhirat adatah sttrga'.'f,4

17786. Sa'id bin Amru As-sukuni menceritakan kepadakq ia

berkata: Utsman bin Sa'id menceritakm kepada kami dari

Suffan, dari Ibnu Munkadir, dari Atha bin Yasar, dari

seorang lelaki Mesr, ia berkata: Aku bertanya kepada Abu

Lthatatss sebelumnya
Ahmad dalam musnadq"a (61452),At-Tirmidzi da/rmTr,t,b Al Qur'an (3105),

dan Ibnu Abu Syaibah dalammushmnafiryaQ230).

m
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Darda tentang avat,Tb<it -5t C4,li 9gi AdA A
,,Bagt mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia

dan (dalam kehidupan) di akhirat." Ia lalu berkata, "Tidak

adaseorangpunselainkamuyangbertanyakepadaku
tentangnya semenjak aku bertanya kepada Rasulullah SAW,

kecuali seorang lelaki. Beliau bersabda, 'Tidak seorang pun

bertanya ftcpadoht semeniak Altah menurunlannya, selain

englrau, kecuali seorang lelaki yang menanyakannya. Itu

adalah mimpi yang benar, yang dilihat oleh seorang muslim,

atau diperlihattran kepadanya'.'fl 
7 s

17787. Amru bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia

berkata: sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu

Munkadir, ia mendengar Atha bin Yasar mengabarkan

tentang seorang lelaki Mesir, bahwa iatertanya kepada Abu

. Darda tentang-ay ut 2r2<ii -:-, Q'rt ,*J A€ti$ ,1
,,Bagt mereka berita gembira di dalam kchidupan di dunia

dan(dalamlcehidupan)diakhirat'"Kemudiania
menyebutkan seperti hadits sa'id bin Amru As-Sukuni dari

Utsman bin Sa'id.

17788. Abu Humaid Al Himshi Atrmad bin Al Mughiratt

menceritakan kepadaku, ia berkata: Yatrya bin Sa'id

menceritakan kepadaku, ia berkata: Umar bin Amru bin

Abdul Ahmusi menceritakan kepada kami dali Huuraid bin

Abdullah A1 Muzani, ia berkata: seorang lelaki mendatangi

Ubadatr bin shamit, lalu berkata, "Ada satu ayat ddam kitab

Allah yang akan kutanyakan kepadamu, yaitu, A-€.i$ fr

775 61-lirmidzi dalam sunannya (41534,no.2273), iaberkata, "Hadits ini hasan;'

Sa'id bin Mansur dalam sunannya (5/318)'
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:t*lii j Qtri 1gS'Bagi mereka berita gembira di

dalam kchidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di

aWtirat'." IJbadah lalu berkata, "Tidak ada seorang pun

sebelummu yang menanyakannya kepadaku. Aku juga

pernah menanyakannya kepada Rasulullah SAW, beliau

berkata kepadaku, 'Tidak seorang pun sebelummu yang

menanyakannya kepadalat. Itu adalah mimpi yang benar,

yang dilihat seorang muslim dalam tidurnya, atou memang

diperlihatkan kcpadanya'. "77 
6

17789. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam berkata

kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi yang bagus adalah kabar

gembira yang dilihat oleh seorang muslim, atau

diper tihatkan kep adanya.' fl 7 7

l77g}. ...ia berkata: Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Abu

Hushain, dari Abu Shallh, ia berkata: Abu Hurairah berkata,

"Mimpi yang bagus adalah kabar gembira dari Allah, ia

merupakan berita-berita gembira."77t

l77gl. Muhammad bin Hatim Al Mu'addib menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ammar bin Muhammad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada

kami dari Abu Shatih, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW,

tentang ayat"i?-$ -5 Qtri 9gS A{At }li "Bogi

,t Abu Ashim dalam As-Junnah (ll4S7) dan Al Al Bani dalam Ash-Shahihah

"' fiffiul* Ashim dalamls-^Szn nah(11487)dan Al Albani dalamAsh-Shahihah

(1786).
7E Ahmad dalam musnadnya Q1495).
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mereka berita gembira di datam kehidupan di dunia dan

(dalmt kchidupan) di alchirat." Maksudnya adalah mimpi

yangbenar,yangdilihatolehseoranghambayangshalih'
atau diperlihatkan kepadanya (di dunia), dan di akhiratrya

adalah surga.77e

lTty2- Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mghammad bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Rusydin bin sa'ad menceritakan kepada kami dali Amru bin

Al flarits, dari Abu samh, dari Abdurrahman bin Jubair, dari

Abdullah bin Amru bin Ash, dari Nabi SAw, tentang ayat,

"rir-gi 
-St qtri 'rg\ig€At 'fr "nos, meretra berita

gembira di dalam kchidupan di &tnia dan (dalam kehidupan)

di atrhirat." Beliau bersabd4 "Maksudnya adalah mimpi

W,g benar, yang merupakan lcabar gembira bagi hamba

(yan7 mengalaminya) hat tersebut merupakan bagian dari

- empat qruluh sembilan ciri'ciri kcnabian''il8o

lng3. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin

Llbaidah menceritakan kepada kami dali Ayyub bin Khalid

bin shafinan, daf,i ubadah bin shamit, bahwa ia bertanya

keoada Rasulullah SAW tentang ayag -ej$ 4li$ )i3
''rjrgt i-, Qtri "nosi mereka berita gembiro di dalam

kchi&ryandi&miadan(datamkchidupan)diakhirat.,,
\daksudnya,Kamit€latlmengetahuikabargembiradi
alfrirat, lalu apakah kabar gembira di dunia? Beliau bersabda"

"trfimpi yang beno, yang dilihat oleh seorang hamba' atau

Disebudran pula oleh Katsir dalam tafsirnya (7/380)'

Ah-"d ddfu -,rroudoy" (axq4 dan Ai Haitsami dalam Maima' Az-Zav,a'id

QnTE).

T"
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diperlilutkan kepodanya. Ia merupakon bagian dari empat

puluh emlra4 atau enam Wluh bagian dari tanda

lcenabiatt"Tst

17794. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Amru menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abu

Katsir menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari

Ubadah bin Shamit, _bahwa dia bertanya kepada Rasulullah

sAw tentang aya\ "ib*ii -5 Qldi ,j:J A6A )i1
"Bagt mereka berita gembira di dalon kchidupan di dunia

dan (dalon kchidupon) di aWirat." Beliau lalu bersabda,

"Sungguh, engkott telah bertanya tentotg suatu pertanyaan

yang belun pernah dituryakan oleh seorang pun dari umatht

sebelumntu ltu adalah mimpi yang benu, yang dilihat oleh

seorang muslittt, atou diperlihdkm kcpadanya, dan di
akhirat rrmrti adolah sttrga."Ttz

17795. Ahmad bin tlammad Ad-Daulabi me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Ubaidillah

bin Abu Yazi4 dari ayatrnya, dari Subba bin Tsabit, dari

Ummu Karzul Ka'biyyalL ia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersaMa, "Maso kcnabian telah selesai,

dan yang ada adolah kabar-kobu gembira."7B3

Muslim dalam,lr-fut'tu (9).
Tal;lv ij hadrts ini tchh disebu&an sebelumnya.
Ahmad dalam musnadnya (6BEl), Ibnu Majah deter,n Ar-Ru'ya Q896), dan Ad-
Darimi dalam ls.Sraaz (214/.).
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17796. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdvnazzak mengabari kami, ia berkata: Ibnu Uyainalt

mengabari kami dari Al A'masy, dari Dzakrvan, dari seorang

lelaki, dari Abu Dard4 dari Nabi SAW, tentang firman

Allah, Qtri -rgS A€Al )17 "Bogt mereka berita gembira

di dalam kehidupan di dunia," beliau bersabda, "Itu adalah

mimpi yang benar, yang dilihat oleh Seorang muslitn, atau

diperlihatkan kcpadanya, dan di amirat nanti adalah

"784swga.

17797. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada karni dari Al A'masy, dari Abu shalih,

dari Atha bin Yasar, dari seorang lelaki Mesir, ia berkata:

Aku bertanya kepada Abu Darda tentang aya! A;;AI 'A
'-rb<!i i) f;1( -r#Jt "Bagr mere*a berita gembira di

dalun trehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di

aHtirat," maka Abu Darda berkata *Tidak seorang pun

sebelum karrru yang bertanya kepadaku tentangnya semenjak

aku menanyakannya kepada Rasulullah sAw. Nabi SAw

bqsabda kepadaku, 'Tidak seorang pun sebelum lamu

pernah bertanya kcpadafu tentangnya' Ia adolah mimpi yang

benu, yang dititut oleh seorang muslim, atau diperlilwtkan

kc7rudanya, dan di akhirat nanti adalah surga''"78s

17798. ...ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada

kami dari Ashim, dari Abu shalih, dari Abu Darda' ia

berkata: Aku bertanya kepada Nabi sAW tentang firman

Allah, tjr.9t -J {4'li 'rgli A{Al 'rli "Bogi mereka

7w Tak/zlliifudrts ini telah disebutkan sebelumnya'
tts 76;4.
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berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam

lrehidupan) di akhirat," beliau bersabda, "Tidak seorang pun

bertanya selainmu. Itu adalah mimpi yang benar' yang

ditihat oleh seorang muslim, atau diperlihatkan

kepadanya."786

777gg. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy,

dari Abu Shalih, dari Atha bin Yasar, dari Abu Darda,

tentans firman Allah SwT, -5 f;l$i *13 OdA )i1
|i+$"n"Si merepa berita gembira di dalam lcehidupan di

dunia dan (dalam kchidupan) di akhirat," ia berkata, "Tidak

seorong qrun bertanya selainmu' Itu adalah mimpi yang

benar, yang dilihat oleh seorang muslim, atau diperlihatlmn

kepadanya, dan di akhirat berupa sttrga'"787

17800. ...ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari

AmI bin Dinal, dad AMul AzJzbinRafi, dari Abu Shalih, ia

berkata: Ibnu uyainah berkata: Kemudian aku mendengar

langsung dari AMul Aziz,dari Abu shalih As-samman, dari

Atha bin Yasar, dari seorang lakiJaki penduduk Mesir, ia

berkata: Aku bertanya kepada Abu Ad-Darda tentang ayat,

Q"ti igX A{Al ifi "Bagt mereka berita gembira di

dalam kchi&ryan di dunia." Ia lalu berkata, "Tidak ada orang

yang bertanya kepadaku tentang ayat ini sejak aku

menanyakannya kepada Rasulullah sAw. waktu itu beliau

b€rsabd4 ,Tak ada yang bertarrya kepadafu tentang ayat ini

sejak ditwtnkan kepadaht, kcctnli satu oran*. Maksudnya

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1965)'

Tat:hrijhaaitsini de,ngan lafazn yang sama telah disebutkan sebelumnya.
7Ai
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adalahmimpiyangmenjadilrertyataan,yangdialamioleh
s e s e or ang, at au dip er I ihatkan kep adany a'' " 7 88

17801. ...ia berkata: Abdullah bin Bakar As-Sahmi menceritakan

kepada kami dari Hatim bin Abu Shaghiratr, dari Amr bin

Dinar,ba}rwaiapernahbertanyakepadaseseorangdari
Mesir, seorang ahli fikih yang datang kepada mereka pada

suafu musim, "Maukah engkau menerangkan kepadaku

tentang firman Allah, Q'll 9gS OtiAl fr 'aos'mereka

berita gembira di dalam pehidupan di dunia $yl Oiu

menjawab, 'rA.ku juga pernah menanyakan hal itu kepada

AbuAd-Darda.|amemberitalrukubatrwaiaperna}r
menanyakannya kepada Rasulullah SAW, dan beliau

bersabda" "Itu adalah mimpi baik yang menjadi kcnyataan,

yang biasa dilihat oleh seorang hamba, atau diperlihatkan

ke2rudanya."789

17802. ...ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari Ali bin

Mubarak, dari Yatrya bin Abu Katsir, dari Abu salamatr bin

AMurrahman, dari ubadah bin Sharnit RA, dia berkata: Aku

bertanya kepada Rasulullah sAw tentang firman Al[ah, A7
f;rrti -r#Jt e{At"Bagt meretra berita gembira di dalam

trehidupan di dunia.,, Beliau menjawab, ..Itu merupakan

mimpiyangbaik,YmBbiasadilihatolehseoranghamba,
atau diperlihatkan kepadanya'"7eo

17803. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin

Ibrahim dan Abu Al walid Ath-Thayalisi menceritakan

7ss 16ro Abu Hatim dalarn tafsirnya (6/1965)'
z8r Lihrt takhriihaditssebelumnya'

'n lbid
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kepada kami, kduanya berkata: Aban menceritakan kepada

kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Abu

salamah, dari ubadah bin shamit, ia berkata: Aku berkata

"wahai Rasulullalu Allah berfirman, Cld( 1*Jt A{.^i 'A
tJ+Si j "Bagr mereka berito gembira di dalam

lrehidupan di dunia dan (dalam kahidttry, di akhirat,"

Beliau menjawab, "Engkau telah bertoqn lcepadalcu sesuatu

yang belwn pernah ditanyakan siapapm sebelummu' Itu

adalah mimpi yang benar yang biasa dilihat oleh orang

shalih atau dipertitwtkan kcpada me'eka-"1er

17804. ...ia berkata: Al Haiiaj bin Mnhal menceritakan kepada

karni, ia bErkata: Hammad bn z,tid menceritakan kepada

kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Shalih, ia berkata:

Aku mendengar Abu Ad-Darda be'lkma ketika ia ditanya

tentang trm; AlHr iiJ @ <,;:4i1U, tj:toii
7*$i j QldilgiiAtfi "(aitu) orans-oransvans

berimon dan mereka selalu bertaloya Bagi merefta berita

gembira di datam kehidupan di dttnia dot (dalam lcehidupan)

di awtirat. Tidak ada perubalwn bagi kalimat-kalimat (ianji-

janii AUah. Yang demiWon itu adoloh kcmenangan yang

besar." (Qs. Yuunus [10]: 63-il) Dia berkata, "Belum

pernah ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini

sebelummq sejak aku tanyatran hal yang sama kepada

Rasulullah SAW. Beliau menjawab, "Belum ada yang

menanyakannya kzpadalru sebeluwttu ltu adalah mimpi

,er lbid
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yang benar, yang biasa dilihat oleh seorang hamba' atau

dip e r I ih at kan kc PadonY a. "7 
e2

17805. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari ubaidillah bin Abu Yazid,

dari Nafi bin Jubair, dari salah seorang satrabat Nabi SAw,

tentang fiman Allah, f;1i 'ty.;S A t i$ ; 'Basr

merelca berita gembira di dalam lrehidupan di dunia.,,

Beliauberkata"Ituadalahmimpiyangbaik'yangbiasa
dililat oleh seseorang, atau diperlihatlan pcpadanya. "Te3

17806. ...ia berkata: Ibnu Juraij meriwayatkan dari Amr bin Dinar,

dari Abu Ad-Dard4 atau Ibnu Juraij, dari Muharrunad bin Al

Mrmkadir,dariAthabinYasar,dariAbuAd-Darda'ia
berkata: Aktr bertanya kepada Nabi sAw tentang hal itu, dan

beliau menjaumb, -Itu adalah mimpi yang baik"

Ibnu Jrrraij b€*ata dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia

berkat4 ..Itu adalah mimpi yang baik, yang biasa dilihat

seseorang-"7%

17807. Mgha6mad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mghammad bin Tsagr menceritakan kepada kami

dari Ma,mar, dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, ..Itu

adalahmimpiyangbaik,YmEbiasadilihatolehseorang
muslim, atau diperlihatkan kqladanya"'7e5

M lbtd* io*t iilrdicini beserta lafrznnya telah disebutkan sebehrmnya.
* Ibtd-E Abdurrazzak dalam ta&imya Qtl77) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/358)'
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17808. Ibnu Waki menc€ritakan kepada kemi, ia berkata: Abdah

menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwatr' dari

ayahny4 tentang ay"r, (;:$ ;i?Tr O €Ai )fr "Bagi

mereka berita gembira di dolun kchitlupon di dunia," ia

berkata, "Ihr adalah mimpi yang baik, yang biasa dilihat oleh

seorang harrba yang shalih-"ffi

17809. ...ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakm k"pada kami dari

Laits, dari Mujahi{ ia bedrafia "Iu adalah mimpi yang baik,

yang biasa dilihat oelh seorang hmba yang muslim, atau

diperlihatkan kqndm5ra-"P

17810. ...ia berkata: AMah bin Sulaimm menceritakan kepada kami

dari Thalhah Al Qana{ dni Ja'fu bin Abu Al Mughirall

dari sa,id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tet'^ng firman Allatr

SwT, QiAt lgSt A€Ai '-fr "nos, nerela berita gembira

di dalam kchiew, di dutia,u diabedrm, *Itu addah mimpi

yang bai! yang biasa dilihd oleh smrang hamba yang

muslim pntuk dirinya atau rmtuk @."7e8
l78ll. ...ia berkata Ayahku menceritalrm kepada kami dari Al

A'masy, dari Ibrahim, ia bertm: Mereka berkata, "Mimpi

itu termasuk kabar ge,mbira--D

17812. Al Mutsanna menceritakm t€pa(|anf ia berkata: Abu

Hudzaifah me,nceritakan kepada k*mi, ia berkata: Syibl

menceritakan k€pada kami dai Qails bin Sa'4 bahwa ada

seseorang yang bertanya kepada Nabi sAw tentang maksud

Ibnu Katsir dalamtaftirnya QBn)-
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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ayat ini, dan beliau menjawab, "Tidak ada yang bertanya

trepadafu tentang ini sebelum kamu di lmlangan umatht,

sejak ayat ini drturunlan ltu adalah mimpi yang baik, yang

biaso ditihat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau

diperlihatkan kepadanya (tentang keadaan orang lain-
Peni)J'8N

17813. ...ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami,

Husyaim mengabarkan kepada kami dari Al Awwam, dari

Ibrahim At-Taimi, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Masa

kenabian telatr usai dan tinggallatr berita-berita gembira

(pertanda baik)." Dia ditanya' "Apa itu pertanda baik?" Dia

menjawab, "Mimpi yang benar, yang biasa dilihat oleh

seseorang (untuk dirinya), atau diperlihatkan kepadanya

(tentang orang lain)."tol

17814. ...ia berkata: Abduttah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tentang firman AllalL f;li eyllt A {tj fr "Bast

mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia'" Ittt

adalah penafsiran dari firman Altah kepada Nabi-Nya r"{j
@ $i6 ;tl'nit{\biK " Dan s ampaitrant ah b erita

gembira kcpada orang-orang mulonin bahwa sesungguhnya

bagi mereka karunia yong besar dari Allah." (Qs' Al Alrzaab

P3l: a7)

t00

t0l
Tatifuijhadrts ini beserta lafazhnya telah disebutkan sebelumnya'

ehnai meriwayatkannya secara marfu' dalam musnadnya (6/381), Ibnu Majah

dalam kitab li-nu'yaa (3896), Ad-Darimi dalam ls-Sznan (2lM), dan Ibnu

Hibban dalam shahihnYa (6047).
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Dia berkat4 "Itu adalah mimpi yang baik, yang biasa dilihat

oleh seorang mukmin, atau diperlihatkan kepadanya."8o2

17815. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Harb menceritakan kepada karni, ia berkata:

Ibnu Latri'ah menceritakan kepada kami dari Khalid bin

Ya d, dari Atha, tentang firman Allah, ,*3 Qd.i$ )i1
q:"ji "Bagr mereka berita gembira di dalam trehidupan di

dunia," dia berkata, "Ifu adalah mimpi seorang muslim yang

merupakan kabar gembira baginya dalam hidupnya."8o3

17816. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits

mengabarkan kepadaku, bahwa Darraj Abu As-Samh

menceritakan kepadanya dari Abdurralman bin Jubair, dari

AMullah bin Amr, dari Rasulullah SAW, tentang ayat, 173

f;ldi *Sll,tdAi "Bagr mereka berita gembira di dalam

kchidupan di dunia," beliau bersabda, "Itu adalah mimpi

yang bailc, yang merupakan berita gembira bagi seorang

mubnin, dan merupakan salah satu bagian dari empat puluh

e nam b agi an ke n ab i an."8M

17817. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Anas bin Iyadh

mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayatrnya,

tentang ayat,:r$<ii - )t f;"ti l*Jt A;;-ill ,i1 "Basr

mereka ada kabar gembira dalam kchidupan dunia dan

Takhrij badrls ini beserta lafaz:hnya telah disebutkan sebelumnya.

Ibid.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7/380).

8U2
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aWirat," dia berkata, "Ifu adalah mimpi yang baik, yang

dilihat oleh seseorang, atau diperlihatkan kepadanya."8os

17818. Muhammad bin Auf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Mughfuah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Shafi*ran menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid bin

AMullah menceritakan kepada kami, bahwa ada seseorang

yang bertanya kepada Ubadah bin Shamit tentang firman

AlralL ,rr-$ -5 f;\i *S::t O{r"{t ,t uDan bagi

mereka ada kabar gembira dalam kchidupan dunia dan

aWtirat." Ubadah menjawab, "Kamu telah bertanya kepadaku

tentang sesuatu yang belum pernatr ditanyakan orang lain

sebelum kamu, dan aku juga pernah menanyakannya kepada

Rasulnllah SAW dengan pertanyaan yang sama' dan beliau

menjawab, 'Kamu bertanya tentang sesuatu yang belwn

pernah ditanyalran or(mg sebelum kamu di antara umatht.

-Itu adalah mimpi yang baik, yang biasa dilihat oleh seorang

mubnin untuk dirinya, atau diperlihatkan kepadanya' - "806

Pendapat lain mengatakan bahwa itu merupakan pertandabaik,

yang biasa diperlihatkan kepada seorang mukmin yang masih ada di

dunia ketika ia akan mati. Mereka yang berpendapat demikian adalah:

17819. Muharnmad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada karri

dari Ma'mar, dari Az'Zlfiidan Qatadah, tentang ayaL 'fr
$ldi 1gi O tiAl 'Bagt mereka itu ada kabar-kabor

Diriwayatkan secara mafu'oleh Al Bulfiari dala6 shatrihnya (7017), dalam

sebuah hadits panjang.
Taktrijhadits ini beserta lafadrnya telah disebutkan sebelumnya.

805

806
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gembira dalam kchidupan dunio," ia berkata, *Itu adalah

pertanda baik ketika matinya seseorang di alam dunia irri.::807

17820. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la

menceritakan kepada kami dari Abu Bistharn, dari Adh-

Dhahhalq tentang aya! tilt iFJt O d.fit A "Bast

mereko itu ada kabu-kabar gembira dalam kehidupan

dunia," ia berkata "Dia sudah tahu kedudukannya sebelum

mati."8oE

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang palingtepat adalah, Allah

menginformasikan bahwa para wali-Nya yang bertakwa memiliki

kabar gembira dalam kehidupan dunia ini. Salah satu bentuk kabar

gembira itu adalah mimpi yang benar, YmB biasa ia lihat, atau

diperlihatkan kepadanya Bentuk lain adatatl kabar gembira dari

malaikat ketika akan mencabut nyawanya, sebagaimana riwayat dari

Nabi SAW, bahwa ketika malaikat datang hendak mencabut

nyawany4 ia berkata kepada jiwanya itu, *Keluarlatr menuju ratrmat

dan keridhaan Allah." Bentuk lain adalah kabar gembira dari Allah

dalam kitab-Nya melalui lisan Rasul-Nya, berupa pahala yang

berlimpatr, sebagaimana fir:nan Allah, 1-% Vv Aiti ;-ti
-i{l'V( G n"},#'l'a1*;"yA\ 'Don sampaikantah berita

gembira kcpada mereka yang beriman dan berbuat baih bahwa bagi

merelra disediaknt sttrga-strga yang mengalir sungai-sungai di

dalamnya'." (Qs.Al Baqarah Vl:25)

Semua bentuk ini layak ditafsirkan sebagai berita gembira dari

Allah yang akan diperoleh dalam kehidupan dunia ini, sehingga ayat

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Qtl966) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil (31168).

Ibnu Aiu Hatim dalam taftirnya (6llg65),Ibnu Athiyyah dalamal Muhoru Al

Wajiz (3tt29), dan Al Qurthubi dalam tafsimya (8/358)'

t07
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ini bermakna umllm, dan Allah tidak mengkfiususkannya dalam satu

bentuk, bahwa itula?r berita gembira yang akan diterima di dunia.

Sedangkan berita gembira di akhirat adalatt surga.

;$ c;9)- ',h* { "Tidak ada perubaha7 bagi lcalimat-

lralimat (janji-janji) Allah." Maknanya adalah, Allah tidak akan

mengingkari janjinya dan tidak ada perubatran kepada firman-Nya

yang sudatr diucapkan. Allah justnr akan mewujudkan janji-janji-Nya

kepada makhltrk-makhluk-Nya.

17821. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Ulayyatr menceritakan kepada karrli dari Ayyub, dari

Nafi, ia berkata, "Al Hajjaj pernah memperpanjang khutbah,

lalu Ibnu Umar meletakkan kepalanya di pangkuanku. Al
Hajjaj berkata" 'sesunggtrhnya Ibnu Az'Zubut telatr

mengubah kitab Allah'. Ibnu Umar lalu berkata, 'Tak ada

yang bisa melakukan itu, baik engkau maupun Ibnu Az-

zubur, i{ -{^1). '.h* { "Tidak ada perubahon bagi

kolimat-kalimat (ianii-ianii) Allah'. 'Al Hajjaj berkata, 'Aku

telah diberi ilmu bahwa kanru akan melakukannya'."

Aynrb berkata, "Ketika ia datang kepadanya khusus untuk

dirinya, maka ia pun diam."8@

Finnan-Nya, i.-f,41 3iJi '; 4, "Yang demiWan itu

adalah kernenangan yang besar."

Altah di sini berfirman, "Kabar gembira di dunia dan akhirat

ini merupakan kemenangan yang besar, yaitu keberhasilan

mencapai tujuan dan selamat dari api neraka."

o{to

ED Ibnu Athiyyatr dalam Al Muhorw Al Waiiz Qll29).
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, 4r( ,)erz .
r-...-Jl rA t*-r>'
I -- J --'

s3

)#
" J anganlah l<ontu sedih oleh pel:l<f,taf,rl mtr eka.

Senrngzhny a l<ehnsam iAt sehmttvry d adalah l<epwry aon

Nlah. Dinlah Y ans Malw Mendengat lagi Mdhn

netgetalwi." (Qs. Yuunus [10]: 65)

Takwil fiman Allah:';"ti+ ;+':if:tti iST G)4 73

l$t 'e$i (tanganlah kamu sedih oleh perkataan mereka'

Sesunggihnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah.

Dialah Yang Maha Mend.engar lngi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah berfinnan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Jangan engkau bersedih wahai Mu4:mma4

mengenai ucapan orang-orang musyrik itu terhadap Tuhan merek4

serta perbuatan mereka yang menyekuhrkan Allah dengan patung dan

berhala Sesungguhnya semua kekuatan hanyalatr milik Allah, tak ada

yang dapat menyaingi-Nya. Allah Maha Membalas perbuatan orang-

orang musyrik itu, lantaran mereka telah mengucapkan perkataan-

perkataan yang batil. Tak akan ada yang bisa menolong mereka ketika

Allah membalas mereka, karena tidak ada yang dapat mengalahkan-

Nya."

4It {t'i 
uDialah Yang Mala Mendengor lagi Mala

Mengetahuf.,, Etinyq Allah itu Matra Mendengar apa yang mereka

katakan, berupa kebohongan dan berita palsrl terhadap diri-Nya, dan

Maha Mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati merek4

iua.ll
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ataupun yang mereka lakukan s@ara terang-terangan. Semua ifu akan

diperhitungkan kepada merek4 dan Allah Maha Mengintai.

Firman-Ny a, (G ,iyitit+"sesungguhnya pehtasaan itu

seluruhnya adalah kepunyaan Allah." Maksudnya, tidak ada kekuatan

yang dimiliki oleh kaum musyrik itu.

oco

*G', Al,ii j ;;J o- i6 j t ; ;" 5yi1-5& owi,ifre}&<rldSii
5rY;{tF i,gi,t:iSy

olngatloh, ses4nguhny ok@unyam Nlah setwutt yartg ada

di lmgit dmt semut yarrg adt di bwrJil Dan otang'ororJg

i*smcnyqu s,zktrtu,'vzkutla- seloin Nlah, ddaklah

mengitilti (snu lcqaldnror,) . Mqell.o dnak mer'lgill'rulti

l<eilnti prasangl&fulal ilmr nsekf, llu;rlryalah nrendag*

duga" (Qs. Yuunus [10]: 66)

Takwit lirman Alhh: j J3 ,>-!i151 j ,;^.411
{ y d;,k, oi::u;tr, 41 *,i' & 6}ii6-fi't- v'"'a-5\
5t5- {t at itfi 'lS, (ngatlah, sesungguhnlo k"pu'voon

Atlflh semua yang ada di langit dan semua yang ada di buml Dan

ofang-oft ng yang ,nenye?a sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah

mengikuti [suotu keyakinanJ. Mereka tidak mengikuti kecuali

prasangka belnka, dan ncreka hanyalnh menduga4uga)



TahirAh:fhaboi

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Wahai Muhammad,

ingatlah, sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi, baik

yang raja mauptm hambasatraya, tak ada yang memiliki mereka selain

Allah. Bila demikian, maka bagaimana ada sesembahan selain Dia

berupa patung dan berhala seperti yang disembatr oleh kaum musyrik

itq padahal ia juga termasuk milik Allah? Sesungguhnya ibadah itu

hanya kepada yang memiliki, bukan yang dimiliki, hanya kepada yang

memelihar4 bukan kepada yang dipelihara."

/;U), 61 u), a.6?i3-ar-iti *-Vj "Dan orang-

orang yang merryeru sehttu-sehutu selain Allah, tidaHah mengilatti

(suatu kcyakinon). " Artinyq apa yang diikuti oleh orang yang

menyeru selain Allatl itu?

"Jri il <;;ji oV "Mereka tidak mengihtti kecuali

prasangka belaka-" Artinyq yang menjadi dasar perkataan mereka

yang menyeru sesembatran selain Allah itu hanyalah prasangka

mereka, bukan berdasarkan keyakinan yang pasti.

6t?t11y I it| "Dan mereka hanyatah menduga-duga-"

Artinyq perkataan mereka yang batil itu hanyalah berasal dari dugaan

merek4 dan mereka juga tidak terlalu yakin dengan kebenaran ucapan

mereka.

ccc

" t?r?:,4ii3 )+.'t be'J$:r$'J1;,s itl i
<,;-:i;6-"d$6t e 'i't-

"Dialah yuq meniadilc;cln malan bagi l&trw npdya l<nnw

beristlrorhor- padmrya dnn (rneniadil<frrr) siang t'erdr.g
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bendnang (n poya kf,rnu mrlncar, l<munia Nlah) '
senrnguhny a pada yo,rrg dr'7r]il<ifrrr itu tzrdf,pat tandn

tffidt (l<eluasaan Nlah) bagi otmg'orarJg yang

nenamsar." (Qs. Yuunus [10]: 67)

TaIrwiI firman Allah: 1a.\fu1.}ii#'fi- l,11 i
<-,;,: "'r ;;i .*S uf5 i 't'L'r3-; 

"tllr-t 
@iatah vans

menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya

dan fmeniadikanJ siang terang-bendetang [supaya kamu mencari

lrarunia AtlahJ. sesungguhnya pada yang demikian ilu terdapat

tanda-tanda [kekuosaan AllahJ bagi orang-orang yang mendengar)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, *wahai manusia,

sesungguhnya Tuhan tuliq yang mewajibkan ibadatr atas diri kalian

? ,Dialahi Tuhan 'J$f$ ',k ail'Yang meniadikan malam bagi

kamu', sebagai waktu untuk memisahkan dari siang hai- 1b3
5j2'supaya lamu beristirahat padanya', yang pada siang hari kalian

telatr lelah bekerja. Pada malam hari kalian memperoleh ketenangan

dan wakm istirahat dari segala kepenatan yang telatr kalian alami sejak

siang harinya.

lrli '-rl4:)i3 "Dan (meniadilan) siang terang-benderang

(supaya kamu mencari karunia Altah)'- Maksudnya, Allah

menyandarkan penglihatan dengan adanya siang. Hanyalah sebagai

*rkt, dimana bisa melihat, tapi bukan siang itu sendiri yang membuat

penglihatan. Katimat seperti ini sudah dipalrami di kalangan orang

Arab dan biasa mereka ungkapkan dalam bahasa keseharian merek4

sebagaimana dalam sYair Jarir,

*r"#t#Y't*)
"ft 

eli'j?itv.uj':u
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"Engkau telah mencerca kami wahai Ummu Ghailan tentang

kejahatan.

Dan kau tidur dan tidaHah malam itu yang tidur.'8ro

Di sini ia menyandarkan perbuatan tidur kepada malam,

padahal yang dimaksud adalatr dirinya sendiri, yang tidak tidw kepada

malam itu bersama dengan untanya.

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa yang menctptakan

siang dan malam adalatr Allah Tuhan kalian yang menciptakan,

bahkan juga menciptakan apa yang kalian sembah itu, bukan

sesembatran yang tidak memberi manfaat dan mendatangkan

mudharat itu yang menciptakannya.

Finnan-Nya, 6;:i'i ;6- ,."t5 3{t --i Ly

'tsesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda

(lrelansaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar." Artinya,

dalarn pergantian siang dan malam, serta kondisi manusia pada kedua

waktu tersebut terdapat tanda-tanda dan bukti nyata batrwa yang

berhak disembah sebenarnya hanyalah Allalt tanpa sekutu apa pun.

Dialah yang telah menciptakan siang dan mal36, serta memisahkan

keduanya, yang malam untuk istirahat dan siang unhrk bekerja. Jadi,

mengapa harus menyembah tuhan-tuhan yang tidak mampu

mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat?

Allah berfirman, <rt3- 4fi- '(Jntuk orang-orang yang

mendengar," karena maksudnya adalah orang-orang yang mendengar

"o Bait ini terdapat dalam Diwan Joir, dari qashidah panjanpya yang berjudul
tr, elrr,irjll.

Kunyah Ummu Ghailan adalah Bintu Jarir.
Llnat Ad-Diwan (haL a5$.
Bait ini juga terdapat dalam Al Muhrro Al Wojiz (3/130) dan Tafsir Al
Qarthubi (8/360).
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hujjah-hujjah tersebuit, lalu mengambil pelajaran darinya, dan bukan

orang-orang yang hanya mendengarkan dengan telinga mereka lalu

menolak isinya dan tak mau mengambil pelajaran.

ooo

J.v{r"L;rr';"#;j.#,;7^l:{i(L4$G
uHryoyy!.iiOVq|$t
'o;3,i,*Y;li & <rj*t

"Mq elca (or ang, orarg Y afudi dm N asr ani) b qlata' Nlah
nwnfuury di arrrll . Nlnllu Szci Alloh; Dialah Y orrg Matr.rr

Koyo; l<eptnyaorrt-Nyn afu yong adn dilmgit ilm apa yorrrg

dibumi.I<ffiuldilnknem4tnyailwiiahtrlntrrngini.
P antasl<nh r<mw nangdakmt tarhadu| AJ;lnh d|d yang

fiilakl<rmryrlcltalwi?" (Qs. Yuunus [10]: 68)

ralrwil firmen Alleh: 1; ;"fqw {ifr 'i431 U)r3.

5j;n1 W# *€'*;5 fuev'+iiJ.lti-ufr
'bfr1 {L1 if &; Mcrcka [orang-orang Yahudi dan NasraniJ

berkata, "Allth neaqruryi anakr" Maha Saci Alhh; Dialah Yong

Maha Kaya; kepunyoo*Nya apa yang ada di lansit dan apa yang di

buml Kamu frdak rrrcrrq,unyai huiiah tentang inl Pantaskah hana

mengatakan terhodqt Alloh apa yang tidak kamu ketahui?)

Abu Ja'far bcrtrta: Allah berfirman, "Orang-orang muqnik

dari kagmmu ini, wahai Muhammad, akan berkata 'Allah sudah
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mengangkat anak'. Itu merupakan arti dari perkataan mereka, bahwa

malaikat itu adalah anak-anak peremprum Allatr."

Allah lalu berfirman demi membersihkan diri-Nya dan

menjelaskan kedustaan orang-orang musyrik tentang diri Allah

tersebut. Artinya, ini adalatr pernyataan bersih diri dari Allah, dari

segala yang mereka ucapkan. t#\ '; "Dialah yang Maha Kaya."

Artiryu, Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apa pun dari

makhluk-Nya, sehingga Allah tidak perlu mempunyai anak, karena itu

hanya berlaku bagr orang yang membutuhkannya sebagai

penopangnya di kala hidup dan pengingatnya di kala mati. Allah tidak

memerlukan semua itu. Allah tidak perlu pembantu dan tak perlu

pengganti setelahnya.

,r9l |Vt giiJ.Sl 
-9.Yfrt 

"Kelrunyaan-Nya apa yang ada

di langit dan apa yang di bumi." Di sini Allah ingin menegaskan

bahwa kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit dan di bumi"- Para

malaikat adalah hamba-Ny4 maka numa mungkin ia menjadikan

harnba-Nya sendiri sebagai anak? Seolah-olatr Allalt ingin berkata,

"Wahai kaum, tidakkah kalian sadar letak kesalahan berpikir kalian

itu?"

W # d ?a+!l"Ko*u tidak mempunyai huiiah

tentang 'nl' "'Artinya, kalian sebenarnya tidak punya hujjatr bahwa

malaikat itu adalah putri-pufi Allah.

;itl & <rjt^1 "Pantaskah kamu mengatakan terhadap

Allah." Maksudnya, apakah kalian hendak mengatakan tentang Allah

suatu hal yang kalian sendiri tidak tahu kebenarannya?

ooo
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,t U;@ o;S-g Ss ;'t * <r;ii. i,,$i Oy,i'
q, *k\ ert:J$ #r$ * l+", uAy'* 6hi

ilA*:\tL
" Kotal<mtlahr'sesungguhny cL or (mg- or (mg y ang mengada-

add<frn lcebohongut terhadap y'.J;lah fidok buunhmg.' (BaSt

muel<a) lrc,sennngur (senwntara) di &mia, k,erwniar
lnpada Karrilah nrrlehakartahi, lcerrudian Karni rasalran

l<epadomqelcasilsdyutgbqat,disebablrffi l<el<af irorrt

mffella'.n (Qs. Yuunus [10]: 69.70)

rakwil firman Ntah: {$f$ ;tr iF 6;i5-'"-$ 5y Jt,# +:.fii fri_$'* &ry uAy'* Gli a'e @ s;s.
6;K13(b q fxu"l*run, "sesunsguhrl, ororgnrorg

yang mengada-odafun fubohongan terhodap Allah tidok

beruntung." IbaS, ncrekal kesenangan [sencntaral di dunia,

kemudian kepada Konilah tnereka kembali kemudian Karrri

rasakan kepada mcrefu sifrsa yang berat, disebabkan kekaftan

mereha)

Abu Ja'far berkete: Allah berfirman mengingatkan kepada

Nabi Mnhammad SAW, ,3 "Katakanlah," hai Muhammad kepada

mereka.

6#-{ 6fi fiI & 6;ii; t$ Sy"sesungguhnya

orang-orang yang mengado-adaknn kebohongan terhadap Allah tidak

beruntung."
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Kalian menyifati Allah dengan kebatilan dan kalian

menyatakan bahwa Allah mempunyai anak.

6tLS-{ "Tidak beruntung," arttnya" kalian tidak akan

berlama-lama di duniq tapi kalian hanya memiliki kesenangan

sementara di dunia ini, dan bila masanya telah tiba maka kalian akan

binasa.

olloz,/'"

&"; l!J! r "Kemudian kepada Kamilah mereka

kcmbali. " Artiny4 bila telah tiba masa berakhir kehidupan mereka di
sisi Allah, maka kepada Allah jualah mereka akan dikembalikan.

$Ai +(ifi Hi1$'i "*r*udian Kami rasatran kepada

merelra silua yang berat," yaifu dengan memasukkan mereka ke

dalam Neraka Jatranam.

iilk)}(4q " Dis e b ab tran kc kafi r an m er e lca," kepada

Allah, yaitu mendustakan Rasul-Nya dan mengingkari ayat-ayat-Nya.

Kata

tersembunyi

tr..
ci. meqtad

sebelumnya, yaifu
marfu' disebabkan adanya kata

SlJi atau tji.

{too

,etil K{" K'oh,t,.;i_.;dJri :1 d,V ;* Ji',-,

tAWu uui i{ i9 ;'fr 49 c-$s'
'{;'lf#i'*'iL K$; {5K1- { i {:u;;

@ r'3bi
o 
D an b acal<miloh kepadf, mq ekn b qita 

P erting terfiang
Nuh di w aktu ilia bql<att lnprdo kawrmy a,' Hai lawnlu,
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iil<a tcr as a b q at b a4innl tinsgal (b er s mrtal<u) dnrl

peringotanku (l<epadmrut) dengm ayat'clydt Nldh, mallo

kepaday'jilahlahalcubertowol,al,l<menaiAtbulatkmtlah
lg1putttsonttrud6gr1(tumpull<,arlah)sel<utu'sel<utwruk'm'htk
rnertbinasdl<fii<u).Kerrn7g,liartiartgoJrrld/hl<cpuasarwrwiAt

dir attnsidt<s1, lrllu lakul<frrJldh tcthadap dinl<u, dan

j ongclrJloth l<firnl rnerrt qi tun gguh l<ep adaku'"

(Qs. Yuunus [10]: 71)

Talrwil fiman Allah : K'ofit r.#- -;A J(' 3y r,j'V # bf-t
I i K:gi'K;1rj;ft, iil;' ni',P i't 4q",sF-si 6-v ffi
.";rb't'Jyi*i'itg X{"'{5 K- @an bacakantah kepada

mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada

kauntnya, uHai kaumku, iiha terosa berat bagima tinggal

[bersamakuJ dan p*ingatanku [kepadamuJ dengan ayat-ayat Allah'

tnaka'kepada Allahlah aku bertawakal karena itu bulatkanlah

keputusanmu dan ftumpulkanlahJ sekutu'sekutumu [untuh

membinasakankuJ. Kemudian ianganlah keputusanmu itu

dirahasiakan, Mu lakukanlah tethadap diriku, dan ianganlah kamu

memberi tanggah hePadaku)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada nabi

Muhammad sAw, "Bacakan kepada orang-orang musyrik yang

mengatakan batrwa Allah mengangkat anak, 'Ceritakan kisah Nuh !l

6-fi KS K ir( oy ,.rtt- .yA JG "Oi wahu dia ber*ata lrepada

lraumnya Hai kaumht, jilca terasa berat bagimu tinggal (bersamaht),"

maksudnya jika keberadaanku memberatkan katian ;t\ '49,6{};
,,Dan peringatanht (kepadamu) dengan ayat'ayat Allah," artinya

ajaranku kepada kalian. i'l:A G 4i ',9 "Malra trepoda Allah-lah aht

-

[ 6as
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bertawalral," arliny4 jika kalian merasa peringatanku akan ayat-ayat

Allah ini memberatkan kalian dan kalian bertekad akan membunuhku,

maka aku hanya berserah diri kepada Allah.

{'AfEU "Karena itu bulatkonlah treputusanmu." Artinya,

silakan kalian melakukan apa yang kalian rencanakan itu terhadap

diriku.

Kata seperti dalam ungkapan Arab, tk ob i$i -uttudnya
adalah, aku bertekad untuk ini. Ini sama dengan sabda Rasulullatr

SAW,

u {*ri Jr,' q tAt,*'# t';
"Barangsiapa tidak bertekad (meniatkan) akan berpuasa

lrepada malam lurinya, maka tidak ada Wasa bagtnya (tidak

sah Truasanya)."8t1

Ini sama pula dengan perkataan penyair,

'#Uif,tc!-'or!il'Y tet #ttur+'qu
"Alangkoh boibtya kttika harapan taklagi bermanfaat

Apalrah aht harus pergi kepada suatu hari padahal urusanht telah

tertekadkan.'8r2

Ada riwayat dari Al A'raj mengenai hal ini, yaitu:

17822. Salah seorang sahabat kami menceritakan kepadaku dari

Abdul Watrab, dari Harun, dari Usaid, dari Al A'raj, tentang

Abu Daud dalam ls-Sznan (2454), At-Tirmidzi dalam Ash-Shiam (730), Al
Baihaqi dalam ls-Sznan (4D02,212), dan Al Baghawi dalan Syarh As-Sunnah
(6t268).
Bait ini terdapat dalam Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra (l/473), Al-Lisan (enui

Cl),d- Tafsir Al Qurthubi(81362).
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firman Allah swr, '{:git {A Y;;E "Karena itu

bulatkanlah keputusanmu dan (atmpulkanlah) sehrtu-

selantumu (untuk membinasakanht)-" Artinya, putuskanlah

perkara kalian dan panggillah sekutu-sekutu kalian'8r3

Kata {:g;t di-manshub-kan karena ada kata kerja yang

tersembunyi, yaitu €;S'? tjl'stj 'Dan (hmpullanlah). sehtttt-

sehttumu;'Adapun penyambungan kata ,g) a"ngan kata {A1"*"
kedudukannya dengan perkataan penyair berikut ini:8la

U)31";"tq d)t e*'ili?"
"Engkau melihat suamimu di dalam peperangan

Berselempang pedang dan membauta tombak''Ers

Mengingat tombak tidak diselempangkan, maka dia morkb
lantaran ada kata kerla ($'i[) y?ffig mudhmar (tersembunyi), tapi

kemudian disambungkan dengan kata t* "pedang" lantaran stdah

mencukupi dari apa yang tidak disebut.

Ada perbedaan bacaan mengenai hal ini'

para ahli qira,at dari penj,ru negeri membacanya iS:git
dengan nashab dan menyebutkan harakat hamzah pada hunrf aliflKila

Wdengan harakat hamzah padafunrf fathah'

tR fbnu Abu Hatim dalam tafsimya (6tlg69) dan Asy-syaukani dalam Fah Al

t" r?#I$r'ffi*ud adalatr Abdullah btn Az-zab'ari, sebagaimana disehdsm

orcn Af frfuUarrid dalam ,{ I Kamil, yang di-syarh oleh Al Murshafi (3R34)-
t" B;iii"i t"iarp"t dalam Ma'ani ,li gttr'm karya Al Farra (114.73), Tod{r Al

g*tnuAi(8/i63), d*n Al Muharrar/t Woii, (3t132), dengan sedikit pe*eaam

redaksi:

6i!2i4 t:itfi, dit i.,:t;i:: <tA ss
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Ada riwayat dari Al llasm Al Bashri, bahwa ia membacanya
:{';lftl;l dengan harakat Huh pada huruf alif, tapi kemudian

membaca lanjutannya Vtg* densan dhammah pada hamzah, atan

morfu' yarrig berarti, hendaklah kalian menguatkan tekad kalian, dan

mereka juga menguatkan tckad mseka bersama kalian sebagai sekutu

kalian.8l6

Abu Ja'far bertetl: Buan yang benar adatah {',;lf;;U
'{:gi:t 

dengan mem-fohabkm huruf atif dan me-manshub-kan

sytralra', karena dalam mushaf tidak ternrlis adanya huruf wavrt. Juga

karena adanya ijma'dalam cra membaca seperti ifu. Sedangkan yang

mungkin saja salah membaca tidak bisa membantatr bacaan ini'

13 N& f;\ {s-{ ?s "ta,rrrrdton iangantah treputusanmu

itu dirahasiakan" ldaksftJra, tidaklah nda dalam urusian kalian itu

sesuafu yang mustahil dan smnr-sanrar.

Kata ini berasal dai p-rrrr"an merek4 'lryr'C 'filal tertutup

dari pandangan." Iht bila is ridek 6rmgf,in terlihat dan tak dapat

diketahui posisinya Ini sma dengan p€*ataan Al Uiiaj:

r#e??';* tt\,lilt c,:,:a!t,i',j

" Tapi bila kou lild uugq@rg kctiko mere ka b er htmpul

Dengan sebuah tuturyWlgrrwu kaloutidakdibuka maka mereka

okot tqt'ntbtm'Er1

Ruwais membacanya t;;*6.tFgm me-lwashal'k:m'huruf hamzah dan mem-

fahoblsm.hrnrf mim.
Lainnya dryry ffi fdluh pada huruf hamzah dan mim.

Ya'qub membacanya "fT; denggr mr{u', ssdangkan yang lain

membacanya dengan noslub.likAl BuAr Az-Tahirah/i Al Qira'at Al Asyr

Al Mutawdiral (hal. 14$150)-
Bait ini terdapat dilnn [f,wr Al Uiiaj dri syairnya yang panjang, dan di
dalamnya t€rcantum ltlas\d bin Amru Al Ataki yang berasal dari

E17
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Ada pula yang mengatakan batrwa itu berasal dari kata ft
karena dada biasanya sempit, sehingga yang terkena hal demikian

tidak dapat bemapas. Ini sama dengan perkataan Khunasa berikut ini:

o ?- .7 c . c . t.al. i.,. o. t ct . ,, -^) o

sla:a +) Je 4:^e) dol:'> 5t* ;ttt 6-tl \) cS)S
lltr'

"Y&tgmemiliki kcmalangan lbnu Amr melepaskan cekikannya

Dot tutupan di wajahnya sehingga ia tampak nyata.'818

Qdadah punya komentar tersendiri dalam hal ini:

It823- Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, '-^3 X$; {5
" Keqrutusanmu in diralusiakan." Maksudnya, jangan sampai

unsan kalian menjadi besar.tle

Firman-Nya, g;b '!; 'i)|,\;iif i "Lalu lahtkanlah

terho@t diriht, fun ianganlah kamu memberi tangguh kcpadaht,"

maknanya "dzrlah, lalu laksanakanlah rencana kalian itu terhadapku.

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

17824. Muhammad bin AMul A'[a menceritakan kepadakrl ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang ayat, '1;'l\1t:$ i

N Azzd.- Tetapi riwayat yang ada dalam diwan berbeda dengan yang ada di
tafrir. Lihat Acl-Diwon (hal. 323), Tafsir Al Qtrthubi (813@), dan Al Muhrru
AIYqiE(31t32).
Bait ini t€rdapat dalam Diwan Al Klwrasa dalam terkait de,ngan dua saudaranya

ymg bernama Shalfir dan ini termasuk salah satu qasidahnya yang berjudul: gif
-P * dan riwayat yang terdapat dalam diwan berbeda dengan apa yang ada

datm kitab yang dicetak, sebagaimana berikut:
'c,Ja' *i'*'aL :'iei :i* ii: e$ o*i;t

Abdurrazzak dalam taftirnya Qll77) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(6ne@).
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gibi "Lalu lah*anlah terludap diriht, dan janganlah

ftnmu memberi tangguh trepadafu." Artinya, laksanakanlatt

rencana kalian kepadaku apa yang sudah kalian putuskan

sebelumnya."t2o

17825. Al Mutsanna menceritakan kepadalar, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, \2b'|i'Jf;ii i "Lalu

lahilrantah terhadap diriht, dan ianganlah lamu memberi

tangguh kcpadoht-" Artinyq laksanakanlatr apa yang ada

datarn hati kalian.s2l

17826. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kaada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sama.

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai makna kata-

kata orang Arab, 4t r$, p "Menululah kepadaku hingga karnu tiba

kepadaku."

Sebagian berpendapat bahwa makzudnya adalah, laksanakan

kepadaku, sebagaimanadikatakan, "-{ri # li" Maksudty4 iatelah

mati danberlalu.

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah,

kosongkan kepadaku Al qadha' artinya adalah al faragh'

tzo 76;4

"' frfojufriA dahm ta8irnya (hal. 382) dan Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al

Uywr(31M3).
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Ada riwayat dari sebagian orang Arab yang mengatakan

bahwa lafazh dl. tfii € maksudnya adalah, kemudian menujulatr

kepadaku hingga kamu tiba kepadaku.

Finnan-Nya, 9i8 nt "Dan ianganlah k'ornu memberi

tangguh kcpadafu." Artiny4 jangan menunda. Ini sama dengan

perkataan orang Arab, "i!r e y'd.q.in'o'i'Jl" *Aku memberi

penangguhan kepadanya untuk membayar utangnya kepadaku." Ini

menrpakan berita dali Allah tentang perkataan Nabi Yunus AS kepada

kaumnya bahwa ia sangat yakin dengan pertolongan Allatl

kepadanya tak perlu takut dengan segala rencana mereka. Juga

sebagai pengumuman batrwa tuhan-tuhan mereka itu tidak bermanfaat

dan tidak bisa membahayakan. Dia berkata kepada kaumnya, "Ayo

laksanakan saja rencana kalian terhadap diriku, dan minta tolonglatr

kepada tuhan-tuhan kalian yang kalian seru selain Allah rtu, jangan

ditunda, karena aku telatr bertawakat kepada Allah, dan aku percaya

katian tidak dapat mencelakai dfuiku kecuali dengan izin Allatl.

Meskipun kalimat ini berupa informasi tentang keadaan Nabi

Nuh, tapi ia merupakan penyemangat kepada Nabi Muhammad SAW

rmtuk membimbing manusia ke jalan yang benar'

oco

L*rB UJyalLLTgK;k 6,;rfii og

'dficifiiJ
' J ika t<ffiw bupating (doti peringatanl<u), a\il finnk

neninta upa1h sedikit W dnri padamu.. Upahl<u tidaklain

,lrau1atah dori Ntlhbelal<n, dnr. aku disulruh zupaya olu



Tatsir Adr']I'lrurbui

termasttk golong61fl or(mg.or(mg ya1rJgb(l':ser:ah hn (lrcpada.

Nla).u (Qs. Yuunus [10]: 72)

rarrwir firy"lA[ah: *d;ayv'n'*ivrs 4;i orl

it;ifi <- '"51 '6 i;V -;f 
:F gi*a *amu berpating [dari

peringatankuJ, aku fidak mcminta upah sedihil pun dari padamu.

Ilpahku fidak lain hmyolah dari Allah belaha, dan aku disuruh

supaya aku termtsuh golongan orang4railg yang berserah diri

[kepada-NyaJ)

Abu Jarfar berkate: Allatr membrikan informasi tentang

perkataan Nuh kepada kaumnya, "Kalau prm kalian berpaling dariku

serta tidak mau mengikuti ajakanku, dan tetap menyekutukan Allatl

dengan menyembah tuhan-fifian kalian itu, maka srurgguh aku tak

meminta imbalan kepada kalian dari itu semua- Tidak pula minta ganti

rugi berupa pengakuan kalian terhadap kebenaran ajaraa yang

kubawa."

fi :* Sy dj| ey "(Ipahht tidak lain hanvatah dmi Attah

belaka.,,Artinya, hanya Allah yang akan memberiku balasan patrala,

bukan dari kalian atau siapapun selain kalian-

'$r5i <-'"5i A1 L* "Dan &t distruh suprva aht

termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)."

&iryq aku hanya dip€rintah oleh Tuhanku untuk menjadi orang-

orang yang pasrah dan patgh kepada perintah-Nya. Oleh karena itu,

aku mengajak kalian kepada kebenaran dari-Nya, serta dengan

perintatr-Nyalah aku melarang kalian menyembah berhala'

col
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C;;t :',"iv A(Wr6iii A i;1 $ f'1* i{"t3

@ ir;ffi bfbL6 *;6 r+e.6K'r,Ji
ulalu merel<a mendustal<mt Nzh, rnala Karni selarrtatl<mt

dia dmt oftmg.orumg ydngbusammrya di dalanbahteta,

dmKarti iadil<arJ rneliel<a itu pemegangl,cluasann dan

Kani tenggelantlart or ang: or cmg y 61ttg rnen/ntstalrorrt d! at'

uy ot Kami. Mdt<n p(,,:lwtil<mtlah bagaitnana l<esesdahan

orcmg'otcmg yorr.g diberi penngatan ifi.t'"'

(Qs. Yuunus [10]: 73)

Talrwil firman Allah: AiA{r4$ii O i31 dt';*iliK
'r-;frt'^*y'og,1fiio$Wyl3K'ci5i 6fi3 :' ic (Latu mereka

mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang4rrang

yang bersamanya di datam bahtera, dan Kami iadikan mereka itu

penegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang

mendustakan ayat-ayat KamL Maka perhatikanlah bagaimana

kesesudahan orang-orung yang diberi peringatan itu)

Abu Jarfar berkata: Allah berfirman, "Kaum Nuh ternyata

mendustakannya mengenai whayu Allah kepadanya, maka Kami

selamatkan dia beserta orang-or4ng setelahnya yang berada di dalam

kapal.'

-4V, A!tW., "Dan Karni iadilwn mereka itu pemegang

kchtasaan" Artinya, Kami jadikan orang-orang yang ilut Nuh di

dalam kapal sebagai pengganti yang akan melestarikan bumi,

menggantikankaumnyayangtela}rmendustakannya,yangtelalrKami

tenggelamkan lantaran mengingkari ay at'ay at Kami'
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Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Lihatlatr, hai

Muhammad, bagaimana kesudatran orang-orang yang diberi

peringatan, seperti kaum Nuh itu. Mereka mendapatkan adzab Allah

karena pendustaan mereka terhadap Allah dan kebiasaan mereka

menyembatr berhala. Oleh karena itu, berhati-hatilatr, jangan sampai

kalian mengalarni nasib yang sama dengan mereka bila kalian tidak

bertobat."

ooo

i3( $ *!; i;p U; $L-tr, -r#'*q:'i
@'u,i-fi ;$ IF & afK Ji u -rtiKv+WA

*Kermtdiarr sesudah Nilh, Kmli" utusbebuapa rastil
lnpadol<nffrrmuel<a(rnasinr.na.sin9)rmal<arasttl.rosttl
iat ilatang l@padf, nsela ilengan merrtaw a lrctcrangan

l,cterangan yarrg rryatq tctt$i mqela finflkhennnkberiman
l<mena mqelra dalwlu tclah (biasa) nendustalcanrrya.

Demikimrlah Kani meflgunci-filaiti hmi orarrg-ordr.g yorng

nrelampauibatns." (Qs. Yuunus [10]: 74)

Talrwil fiman Allah.: iJiL;nj Jy:ii, r, +xb9J3
'cr;r;iJi r$ ip # qK H' n .r; tiK q. ijd)- i3( G #.U
(Kemudian sesudah Nuh, Kami atus beberapa rasul kepada kaum

mereka [masing-mosingJ, naka rasul-rosul itu datang kepada

mereha dengan membawa heterongan-heterangan yang nyata, tetapi

mereka tidah hendak beriman kanena mereka dahulu telah [biasaJ
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mendustakannya. Demikianlah Kami mengunci-mati hati orang-

orang yang melampaui batas)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kemudian Kami

mengutus rasul-rasul setelatr Nuh yang memberi peringatan kepada

kaumnya. Mereka membawakan hujjah dan bukti yang jelas kepada

kaum merek4 dan mereka adalatr utusan dari Allah, dan yang mereka

ajarkan itu adalah kebenaran."

lF.; n +6KYr'fu.f-13( 6 "Tetapi mere*a tidak hendak

beriman lrarena merefta dahulu telah (biasa) mendustaftannya'"

Artinya, mereka tidak mau percaya kepada aPayarLg dibawakan oleh

para rasul tersebut, dan mereka tetap mendustakannya, seperti yang

dilalgkan oleh kaumNuh sebelun mereka.

C-4JS * iF Ue,ilfr,,Demikianlah 
Kami mensunci-mati

hati orang-orang yais melatnpoui batas." Allah berfirman,

..sebagaimana Kami telatr tutup hati mereka, maka Kami juga

menutup hati kaum rasul-rasul tersebut, sehingga mereka tidak bisa

menerima kebenaran dari para nabi Allah. Itu semua lantaran mereka

betatr menyembah berhala dan berbuat maksiat. Kami juga telah

menutup hati orang-orang yang melalrrpaui batas terhadap Tuhan

mereka."

coo

W9,.*1-:'ot;-{\6i$: 6} e h bg{i

"Kemudian sesudah tastl'ru.ru'l ifii, Kani uttts lvh7,5a dmt

HanmlnpodoEir'aurtdartpemula-penttlal<nmvrya'

|G$lt'(s Dt".-"t"a 
t$
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dengan (mefiawa) tmdo-tmdo Qnukiizat m*iisat)
Kani, mf,ko nqelca merryornboflgl<f,rr diri dfrn mqellz

dildah ofimg' ot (mg 
Y aW bqilosa."

(Qs. Yuunus [10]: 75)

Talrwit firman Allah: itf;{L6i,f: 6} e $ [r.({r'i
',4 6 ti,6 i;i<* VF,. *$i ir" mudran s es udah r as ut- r as ut
itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-

pemuha kawnnya, dengan [mcmbawal tanda-tanda [mukjizat-
mukjizatJ Karni, ,rraka mereka menyombongkan diri dan mereka

adalah orang4rang yang berdosa)

Abu Je'fer berkata: Allah berfirman "Kemudian Kami

mengutus Musa dan Hanro *eduanya adalah putra Imran- setelatr

rasul-rasul, ps@ Nuh tersebut kepada kaumnya" yaitu Fir'aun Mesir

d"" .*#SYakni para pemuka kaumnya.

WY "Dengan (membmta) tanda-tanda (mufriizat-mufriizat)

Kami," yaitu dalil{alil kebenaran yang akan menguatkan ajakan

mereka untuk hanya menyembatr Allah dan mengakui kerasulan

mereka berdua-

'6i{d 
"Makn mereka menyombongkan diri." Artinya" tidak

mau mengakui apa yang dibawa oleh Musa dan Harun.

|t-# 6 t6(S "Dan mereka adatah orang-orang yang

berdosa. " Artiny4 berdosa kepada Allah karena kekafiran mereka.

{DOO
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'u;flivi{;$Y;"'e'.V$6$6}5rt
"Dan tatl<ala telah datanglnprdo merel<ak'ebenotart dmi

sisi Korni, rner el<a berlata,'Ses4nggulmy a hi ddaldh sihir

y ar.g ny atfl.' . lvhts a b qlrata,' AP dl<ah l<afiw rnmgatalart

tcrhadnp l<ebenmm waktu ia datangl<epadamu, sihitl<ah

ini'? Padahal ahli'ahli sihit itu ddaklah mendapat

l<mwwrtgart" (Qs. Yuunus [10]: 76'7?')

Talrwil firman All. :h: H t1:6 Ly6V' ( -* b U|'${VW'
';p;fliai*;fi 

";-'P',.v6 
6it',r$r6i J6@ |aj 7oo"

tatkala ihn doUng kepadt mereka kebenaran dari sisi Kani,

tnereka berkata, ,,sesungguhnya ini adatah sihir yang nyatu" Musa

berkata, uApakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia

datang kepadamu, sihirhah ini?o Padahal ahli-ahli sihir itutidaklah

mendap at hemenan g an'. " )
Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 6* b'6ii?'effi

"Dan tatkala telah datang kcpada merelca kebenaran dari sisi Kami,"

yaitu bukti kebenaran yang dibawa oleh Musa dan Harun. 66 iy66
',* 

"; 
"Merepa berlata, 'sesungguhnya ini adalah sihir yang

nryta'." Maksudnya" apa yang mereka saksikan, berupa bukti

kebenaran itu, tak lain hanyalah sihir dan tidak ada hakikatrya.

6f y; "?rq $ $\'rj;;, -6j 3(' "Musa bertrata,

,Apalrah lamu mengatakan terhadop kcbenaran wahu ia datang

lrepadamu, sihirkah ini' ? "
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Para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai masuknya

hamzah istiJhamdalam kttatib H usihirkah ini?"

Sebagian ahli nahwu Bashrah berkata, "Ini termasuk hikayah,

karena sebelumnya mereka sudah .tJi' H'Apakab ini sihir'?"

Sebagian ahli natrwu Kufah membacanya'j-,' rii, dan tidak

ada kata tanya di sini, karena memang kebanyakan tidak paku alif
sebagai kata tanya

Bila dikatakan, "Lalu mengapa Anda memasukkan htxuf alifl"
Jawabannya adalab terkadang boleh dikatakan demikian, padahal

mereka sudah yakin itu adalatr sihir. Ini sama dengan orang yang

diberi hadiah don merasa tak percaya dengan apa yang ia dapatkan,

"Apa ini nyata?" padahal ia sudatr tahu bahwa itu nyata. Kadang bisa

pula kata itu menrpakan ungkapan keheranan, "Apakah ini sihir?

Betapa hebatnya dia!"

Abu Ja'fer berkata: Pendapat yang benar menurutku adalah

ada maful (objyeD yarg mahdzuf (dihilangkan). Perkataan, "Apakah

ini adalatr sihir?" merupakan perkataan Musa sebagai bentuk

pengingkaran terhadap perkataan Fir' aun dan pembantu-pembantunya.

Dengan demikian, tah,vil kalimat ini adalalu "Musa berkata kepada

mereka" 'Apakah kalian mengatakan terhadap kebenaran yang aku

bawa ini sebagai sihir? Apakah yang kalian saksikan secara nyata itu

pantas disebut sihir?" Jadi, kata sihir yang pertama mahdzuf (tidak

disebutkan dalam teks) dan dianggap cukup dengan penyebutan yang

kedua. Sebagaimana perkataan Dzu Ar-Rimmah:

i,6,;:rqtfifr* j,'i '$ct\f #,4fu
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"Ketilra lrami berjalan sepanjangmalam atau pada amirnya, yang

berada Pada tePi seruannYa''E'2

Maksudnya, ketika malam telatr datang' Ini sama dengan

firman "i;, 
'fu;61i4-'r?-$i 36"\; ti$ "oan apabita

datang saat huhtman bagi (kcjalatm) yang kedua' (Kami datangknn

orang-orang lain) untuk menwankan muka-mukn knmu." (Qs. Al

Israa'U7l:7)

Artinya Kami membangkitkan mereka agar muka kalian

menjadi buruk.

Firman-Nya, 6i*1i & {i ,,Padalul ahli-ahli sihir itu

tidaHah mendapat kemenongatJ'Artinyq mereka tidak akan batragia

dan tidak akan kekal adanYa

ax#

cttc

K'of;i;6161.rI"WG6;$.C4$e

@t-uhKi;t6;;rt
nMq ela b e.rl<ata,' Alal<ah l<mw datuw lnp oda l<fini tmfiik

nwstindkf,nt**i dori a@yolr'gl<fini dopaa nerck

fi wy or.g l<frtni mmgeri dtr,ffiny a, dan sup dy 4 l<mtttu bet dta

^;pr*oil<Blansaan 
ili ,,,tk,oburni? Karrti fidak al@n

memPucaY ai hafiw ber ilua' 
"'

(Qs. Yuunus [10]: 78)

dari sebuah syair yang panjang' Lrhat Ad-

Diwan(hal.l29).
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rakwir firman Altah: iK;eA; r!" $;G W-G4$6
',4r.hK';ilii ,6'i1 AX;g (K gwere*a berkata, ,,Apakah

kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang

kami dapafi nenek mt yang komi mengerjakannya, dan supaya

kamu berdua mcmpunyai kekuasaan di muka bami? Kami tidah
ahan mempercayai kamu berdua.")

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Fir'aun dan para

pemukanya berkata kepada Musq W-GJ'Apakah knmu datang

lrcp ada lami untuk memalingkan kami.'

6iY:;, &(tt9 'Dari apa yang kami dapati neruk moyang

lrami mengerjakorarya'. Maksudnya adalah, dari apa yang telatr kami

dapatkan dari bryak-bapak kami sebelum kau datang?!"

Dikatakan dengan kalimat, oit |* eii '-tt *Si tulan
memalingkan leher si fulen," artinya ia membuatrya miring. Seperti

ungkapan penyair berikut ini,

ir i6$-pr$
" BerTnling dan mwung s ej adi-j adfuryaJ@

Sebagaimana pula dengan riwayat berikut ini:

17827. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada karri
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 6*Ltu
berkata, "(Jntuk memalingkan komi." 6i!t;, )$ (fJ 6
'Dari apa yang l(ami dapati nenek moyang kami

mengerjakonnya."w

Bait ini karyra Ru'bah, sebagaimana dalam Maiaz Al Qtr'ukarya Abu Utaidah
(11280).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611973).

823

E24



Strah Yuuaus

Firman-Nyu, ,iti A',(KlK'"K; "Dan suptrya tramu

berdua metnpunyai kehtasaan di muka bumi? " Maksudnya

adalah keagungan (kekuasaan yang besar).

Senada dengan yang kami kemukakan di sini adalah pendapat

para atrli tafsir:

17828. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari W*uqq dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Ny4 K'"K;
d$ii A ',q{-J "Dan supaya kamu berdua mempunyai

kchtasaan di muka buni?" Artinya adalah kerajaan.

17829. ...ia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari

Al A'masy, dari Mujatrid, tentang ayat, CX#1K1';{3;
6$, "Dan supsya kamu ber&n mernwnyai kchtasaan di

muka bumi?" Artinya kelarasaan di muka buni.t25

17830. ...ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Telatr sampai berita

kepadaku dari Mujahid, ia berkata" "Itu artinya kekuasaan di

muka bumi."826

17831. ...ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepadaku dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhalq tentang ayat, K-j$\K'"K;

di muka bumi?" ia berkata, "Yaitu ketaatan."t2?

17832. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada karni, dia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

8u As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Man*ur (4/381).

'x lbid
t27 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UW QlMs\
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Mujahid, tentang firman-Nya, 6lt Afi# C{';rKt'oo"
supaya kamu berdua mernpunyai kchtasaan di muka bumi?"

ia berkata, "Yakni kerajaan."828

17833. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.

17834. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid dengan riwayat yang

sama.

17835. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, dia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Mujatrid, ia berkata,

"Artinya adalah kekuasaah di muka 6,-ri.r*2e

Abu Ja'far berkata: Semua pendapat ini hampit sama

maknanya, karena kerajaan itu berarti kekuasaan ,dan ketaatan juga

mengandung unsgr kekuasaan. Hanya saj4 makna latazh lt;-#Jt ito

sendiri sudatr tertentu di dalam bahasa Amb, kemudian dimaknai

kekuasaan dan keagungan.

'"g*K1 li (i2 'Kami tidak akan memPercavai kamu

berdua.,, Artinyq kami tidak akan beriman kepada kalian wahai Musa

dan Harun. Maksudnya" tidak akan mempercayai kalian sebagai rasul

yang diutus kepada kami.

Al Bukhari dalam tafsir surah Yuunus, Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya

(ltlg73), dan As-Suyuthi dal,m Ad-Durr Al Mantsur (41381), ia

menisbatkannya kepada Ibnu Abu Syaibah serta Ibnu Al Mundzir.

Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil (31173), dengan lafazhnya yang tidak ber-

sanad.
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AJG,:# 14cr1@ * *,f, AlL i;;;t J61

<rif',liUtfit*j
" Fir' aun bql<ata (lrcpada penda lcautrny a),

'Danng!<anlah l<cpadaku ssnvrcL ahli' ahli sihit y ang

pandail Makr taltl<ala ahli.ahli sihir itu datang,lvftisa

b qlcata tnp odo mq elcar' lsnp clrl<f,r.ldh dpd y ang hendak

l<onrulenparl<an'." (Qs. Yuunus [10J: 79'80)

Tarrwil fiman Allah: 't W@ **iF.,AiSi;;";J6i
6fr ,3t\U 61 *j A J62:JAi @ir'aun berkata ftepada

pemuka kaumnyaJ, nDotangkanlah kepadahu semua ahli-ahli sihir

yang pandai!'n Maka tathaln ahli'ahli sihir itu datang, Musa

berkata hepada tnereka, olemparkanlah apa yang hendah kamu

lemparkan"')

Abu Ja'far berkata: Allatr menyebutkan batrwa Fir'aun

berkata kepada kaumny4 "Bawakan kepadaku tukang sihir yang

mahir dalarn ilmu sihir." Tatkala datang tukang-hrkang sihir Fir'aun,

Musa pun berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang kalian

bawa, berupa tali dan tongkat itu."

Dalam kalimat ini ada yatg mahdzuf, yang tidak disebutkan,

yaitu, ..bawakan aku tukang-tukang sihir". Ketika tukang-tukang sihir

itu telatr datang...." Kalimat yang dibuang ini sudah dapat dimengerti

keberadaannya dari kalimat';;,li's;rs " Maka t at kal a ahli - ahl i s i hir

itu datang."

Demikian halnya setelah kalimat, <rfr ,5 T1 '';{fr

,,1*mparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan " Terdapat kata
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yang mahdzuf (drhilangkan), yaitu, "Maka lemparkanlah tali dan

tongkat kalian. Ketika mereka telah melemparkanny4 Musa

berkata...." Tapi maknanya sudatr dapat terbaca (tersirat), sehingga

tidak disebutkan dalam teks.

rt it hW"A "rt"';lt ),, 4Y 6; 36'tifi-(53

@l#;fi',P&S
" Mal<f, setclah ns ela lenp arknn r lvhlrto berlat ar' AP a

y ang l<mw lalcul<m iai, irlrilah y uW sihir, sesungg?tvry a
AJlf,h al<ffi menambaldcan l,cttddibenuanrty a' .

Senrnggrrhnyo lJllah tidak al<f,n medhimlcm tcnts
bulangrungrry a pel<ui aart or ong.y (mg menbut l<ettts akmr."

(Qs. Yuunus [10]: 81)

Tatrwil lirman Attgh: fr'ltt';li *, 4Y 6;;3{'tfil-$3
'u$5',k &-{ :;{' q rfilri;' (Maka setclah mcreka lemparkan,

Musa berkata, "Apa yang kamu lahukan itq itulah yang sihir,

sesungguhnya Allah akan menampakkon ffiakbenarannyo-tl
Sesungguhnya Allah tidah akan membiorfun terus berlangsungnya

pekerj aan orang-yang memb uat kerusakan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, *Ketika mereka

melemparkan apa yang mereka lemparkao, maka Musa berkata

kepada merek4 'Yang kalian lemparkan itu adalah 5ihir'."

Para ahli qira'ahberbeda pendapat dalam membaca ayat ini.
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Qiro'atmayoritas ulanra Hiiudan Irak adalah, ';1i rfr+V
"Ap yang kamu talaitan rtu, rtulah yang sihir," Ini merupakan

kalirnat khabu dari kata Musa, yaitu tentang perbuatan tukang-tukang

sihir Fir'aun yang mengatakan batrwa apa yang dilakukan olehnya

adalah sihir. Seakan-akan penafsirannya, Musa berkata, "Apa yang

kalian lakukan, wahai para tukang sihir adalah sihir'"

Mujahid dan sebagian ulama Madinah serta Bashrah,

membacanya, ?)l :. & " sebagai bentuk istiJhamlkata tanya),830

yang menrpakan pertanyaan Musa kepada tukang-tukang sihir tentang

apa yang mereka lakukan, apakah itu sihir atau bukan?

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat pertama lebih

benar dan fuat, yut|t qira'ah yang menyatakan bahwa ia bentuknya

khabu, bulGn istiJham, karena Musa tidak pemah ragu dengan sihir

yang mereka d"tuogturU dan bukan sesuatu yang nyata baginya. Oleh

kar€Da itq hal tersebut membutgbkan pemberitahuan sihir apa itu'

Alasan lainnya adalah: Musa AS adalah orang yang sangat mengenal

dan me,ngetahui setuk-betuk ilmu sihir, dan sihir yang dibawa oleh

para tukang sihir Fir'aun unttrk mengalatrkan kebenaran yang ia bawa

dari Allah tidak dapat mengalatrkannyq juga mereka tidak mau

mengakui bahwa sihir yang mereka lakgkan adalah batil, sehingga

m Abu Umar membacanya '1-!i * n4 r. dengan menyebutkan mad, ia

menjadikan huruf l, bermafcni qfr'dati maksudnya adalatr, apa yang kalian

datrngkan? Apakah itu sihir? Ia juga berfungsi sebagai istiftam (bentuk

p."q,"-l untuk menjelekkan sesuatu, karena mereka tatru itu adalah sihir'

hrr,;"rt 
".bergabunpya 

drn istilham pada kalimat ini, maka cukup dengan

kalimat q & it.toai* dimulai lagi dengan ri'-JT dengan tetap me'rafa'-

lcmnya,'tindgk* Hrab ar-nyaditiadakan.

sebagian ulama il;;;;b""aa,va Ht yt e u !"h-tggS.huruf 
r,. pada

k lfu"t ini bermakna 'ti'*)t *' ,{ g'lt1'yviigkalnu lakukan ini adalah sihit'''

iuai *ilt berfirngsi siAigai;"t;nda', dan Htabu'nya adalah -ri-Jl Qsalsh
g;:bij6jlr Lihat Hujjah Al Qira'at Oal' 335).
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kemudian Musa meminta penjelasan dari mereka, bahkan ia lebih tahu

dari mereka tentang sihir tersebut, jadi ia mengetahui kebatilan yang

mereka bawa dan menggagalkan tipu muslihat mereka dengan

mencegahnya. Ini merupakan keutamaan sifat Rasulullah Musa AS

dari kepada yang lein-

Apabila terdapat pertanyaan, "Jadi, apa maksudnya

meletakkan huruf alif daa lam padakata as-sihr jika yang dimaksud

demikian, padahal telah diketaliui batrwa pernyataan itu sama dengan

perkataan, $-t '!pt ioi;f €lt ,e, )* :, ri:EU' "Amru tidak

membawakan uang dirham kepadaku, yang diberikan oleh saudaramu

adalah Dinar,' Bahkan 66xska juga berkata, Vj'n$!l'li;i 
Ul.rSrZl 6:it

:€ r :ii& y.g:q *Yang diberikan saudaramu kepadaku adalah

Dirham, dan yang diberikan Amm kepadaku adalah Dinar,'

Jawabannya adalalL "Iklimat dalam batrasa Arab yang

menggunakan hunrf olif dN lam dalam kalimat yang berbentuk

lchabar tertentu sah jika klubm itu berkaitan dengan kalimat itu, yang

orang yang diajak berbicara dan berbicara diketahui jelas. Bahkan kata

itu wajib diletal&an huruf alif darn lam, karena kalimat berita itu
menerangkan sesuatu yang telah diketahui oleh kedua belah pihak.

Sedangkan jika khabarnya majhul maka kata itu tidak boleh

menggnnakan huruf alif dan /arz. Adapun khabar Musa, merupakan

pemberitaan tentang sesuatu yang telah diketahui oleh dirinya dan

para tukang sihir, sehingga dinisbatkan apa yang ia bawa kepada

mereka, yaitu ayat-ayat yang Allah jadikan ilmu yang menunjukkan

kebenaran dan kenabiannya bahwa apa yang mereka bawa adalatr

sihir, sehingga Musa berkata kepada mereka, "Apa yang aku bawa

dari ayat-ayat menunrt kalian adalah sihir, wahai para tukang sihir,

akan tetapi sebenamya kalianlah yang menggunakan sihir, bukan
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aku." Kemudian ia memberitatrukan mereka bahwa Allah akan

menampakkan ketidakbenaran sihir mereka, iifr{" ';il 'lry

"Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. "

Ia berkata, "Artinya, Allah akan memusnahkannya. Dia lalu

menyebutkan bahwa ia akan mengalahkan mereka dengan tongkat

Musa, yang berubah menjadi ular, dan menelannya sampai tidak

tersisa sedikit pun."

Firman Allah, '$#1iP&-1 :,fi Sy"Srtrngguhnya Allah

tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pelcerjaan orang-yang

membuat lcerusakan." Artiny4 Allah tidak akan membiarkan terus

berlangsungnya pekerjaan oftmg yang membuat kerusakan di bumi

dengan melakukan kegiatan yang dibenci-Nya

Hal ini juga disebutkan padaqira'atUbay bin Ka'ab, :rd V,

'7- luga padz qira ar Ibnu Mas'ud, ry t'pl C."' fernyataan itu

memperkuat qira'at yang dibaca seperti yang kami pilih.

o{to

i';1.Jf;91i4;9.','6ltNU;
oDan fJ;lah al<f,tt mmgol<ohl,an yangbenm dengmt

l<ctctapart Nyc, walaupm ar(mg.or(mg ydttgberbuat dasa
finakmnryulcai(rrya).u (Qs. Yuunus [10]: 82)

t3r Ibnu Athiyyah dzlam At Muhqrq Al Wajiz (31135).
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Talrwil lirman AIIah:'olFt 
"P J; .r;5.,'#\'ffr 3/.

@an Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya,

walaupun orong4rang yang berbuat dosa tidak menyukai[nyaJ)

Allah berfirman memberitahukanAbu Ja'far berkata:

tentang Musa yang berkata, '{Jl titl 3r- 'Dan Allah atran

menampakkan kebenarare. " Artinya, Allah menetapkan kebenaran

yang engkau bawa ke hadapan mereka berasal dari-Nya, dengan

mengalatrkan kebatilan yang dibawa oleh kalian dan menegaskannya

serta membenarkan dengan ketetapannya, yaitu perintatury1',,;L :I
'o;*X "Walat4run orang-orang yang berbuat dosa tidak

menytkai(nya). Menytkai," Maksudnya yaihr orang-orang yang

berbuat dosa terhadap Tuhannya dengan melakukan maksiat kepada-

Nya.

{t{rc

'oF] i ;; -* -;j i'ti'< L6A'JY:(3
'rJ fr{,Av-t Alg 3,t} ilS'X+;- 6 +-*,

"Mdlca dnf,k ada y ang bqiman lnpoila lvhrca" melainlcart
perudf,-Wrudn df,ri l<mmvya (Ivfuso) dalarn kddnfrrt

talcut bahw a Fir' aun dm pemuka.pemtl<a l<awrvry a dl<frrt

rnmyilcsa rnrr:el<a. Sesungguhrrya Fir'aun iat bqbuat
sew ervmg-w ervmg di milcl bw,ni. D an sen ngguhny a Dia

tennasttkorcmg.orcmgydr.gmelanpauibatds."
(Qs. Yuunus [10]: 83)

4;J
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Takwil liman Allah: ;; iF .y,j i7i1t6,A'i;t'.-A
'&r:5'rJ'i,t ,fil A)g stt ig"4't5- 6 +V3';f; n
(Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-

pemuda dari kaunnya lMusal dalam keadaan nkfi bahwa Fir'aun

dan pemuka-pemuka haumnya akan menyiksa mereka

Sesunggrrtnya Fir'aun itu berbuat sewenang-vtenang di muka

buml Dan sesungguhnya Dit termasuk orang4rang yang

melampaui batos)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, *Mereka tidak beriman

kepada Musa dan kepada apa yang dibawa olehnya yang berupa

hujjah dan bukti, kecuati ketunrnan dari kaum mereka yang takut

kepada Fir' arm dan pemuka-pemukanya. "

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna adz-

dzurr iyyah (kehrunan) kepada pembahasan ini.

Sebagian ulama menyatakan batrwa maknanya sedikit. Hal ini

diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17836. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 'iY.A
-y.3 i'i3;l$a"Maka tidak ada yang beriman kepada

Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa)," ia

berkata: Ibnu Abbas berkata "Adz-dzurriyah artinya

sedikit"t3z

17837. Dicffitakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid mengabarkan

*, Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6t1975\, Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UW(A45), dmAsy-syaukani dalamFathAl Sadir (hal' 780)'
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kepada kami, ia berkata: Aku me,ndengar Adh-Dhahhak

berkata tentang firman Allah, .yj i'-11!:iy61',jt;'(3
"Maka tidak ada yang beriman kcpada Musa, melainkan

pemuda-pemuda dari kaumnya (Mtsa), " ia berkata, "Adz-

dzurrltyah artinya sedikit. Sebagaimana firman-Nya, -13

O4r; +i 4-i' i P'6'sebagaimana Dia tetah

menjadikon kamu dari keturunan orong-orang lain'. " (Qs. Al
An'aam [6]: 133)833

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, tidak

seorang pun yang beriman kepada Musa kecuali keturunan yang

diutus kepada Musa dari bani Israil dalam jangka waktu yang lama.

Alasannya adalall ayah-ayah mereka meninggal dan yang tinggal

hanyalah anak-anak mereka. Mereka disebut dzurrfryah, karena

mereka keturunan orang-orang yang binasapada masa kerasulan Musa

AS, dalam masa yang panjang. Hal ini diperkuat oleh riwayat-riwayat

berikut ini:

17838. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Ansibah, dari Muharnmad

bin Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abu Ba?zah, dai
Mujatri{ tentang firman AllalL -yS dZ-!:Jt61'6v-(3
"Mala tidak ada yang beriman kcpada Musa, melainkan

pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa), " ia berkata, "Anak-
anak dari kaum Musa. Waktu pun berlalu, kemudian ayah-

ayah mereka meninggal. "s3a

17839. Al Mutsanqa menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7/390).
Mujahid dalam taftirnya, (hal. 382).

tl3
t3'[
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dari

Mujahid.

17840. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dengan redaksi yang sama.

17841,. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, .ij iVj'$lg'f it.\!i "Mata tidak ado yans

beriman kcpada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari

kaumnya (Mwa)," ia berkata, "Mereka adalah anak-anak dari

kaum Musa yang diutus dalarn jangka waktu yang panjang

kemudian orang tua mereka meninggal.*835

17842. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, tentang firman Allah, ';;li-l::i
"fr$- 6 +.*3 6t; e 9? iY -ii e,'i.i'it6l-
"Mala tidak ada yang beriman kepado Musa, melainkon

pemuda-pemuda dari lcaumnya (Musa) dalam kcadaan tahtt

bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa

mereka." la berta4 "Mereka adalah anak-anak dari kaum

Musa, kemudian waktu berlalu, lalu orang tua mereka

meninggal."836

t35

&t6
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 382).
Ibnu Athiyyah dalam Al Muhurar Al Waiiz (31136) dan Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Tanzil (31175) dengan redalcsi lang sama
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Sebagian ulama berpendapat batrwa maknanya adalah, tidak

satu pun yang beriman kepada Musa kecuali dari keturunan kaum

Fir'aun. Hal ini diperkuat oleh riwayat berikut ini:

17843. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahku, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah
swr, 4-:|t.:- i;ti u g? -* .y5 g'i-i:$ wa'iv-t:,
'Ar5- J "urt* tidak ada yang beriman kepada Musa,

melainkan pemuda-pemuda dwi luumnya (Musa) dalam

lreadaan tahtt bahwa Fir'aun dan pemula-pemuka koumnya

alran menyiksa mereko." Ia berkata, "Keturunan yang

beriman kepada Musa selain bani Israil adalatr keturunan

kaum Fir'aun yang sedikit jumlahnya, diantaranya isti
Fir'aun, Mukmin Aali Fir'aun, serta bendatrara Fir'aun dan

istrinya."837 *

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas hadits yang menunjukkan

perbedaan pendapat ini. Yaitu:

17844. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny q .yj g 'i3: "Satu keturunan dari kalangan

kaumnya." Ia berkata, "Mereka adalah bani Israil.'838

t37 Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil Qtl74) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhant Al Wajiz (31137).

8'8 Abu Hatim dalam taftirnya (611975).
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Hadits ini diriwayatkan darinya, ia berpendapat bahwa

ketr:runan yang dimaksud adalah bani Israil, bukan keturunan

kaum Fir'aun.

Abu Ja'far berkata: Menurutku penafsiran yang benar dan

utama adalah yang diutarakan oleh Mujatrid, yaitu, keturunan yang

dimaksud dalam pembahasan ini adalah keturunan bani Israil, yang

Musa diutus kepada merek4 kemudian mereka dibinasakan sebelum

mengakui kenabian Musa selama waktu yang panjang. Lalu setelah itu

ketunrnan mereka, di antaranya orang-orang yang disebutkan Allatt

kepadaMusa

Adapun alasanny4 karena ayat ini tidak menyebutkan selain

Mnsa, jadi huruf haa' kepada k"t" .;j orang-orang yang dekat

dengan Musa lebih utama daripada keluarga Fir'aun yang sangat jauh

penyebutan itu kepadanya walauprm pada dasarnya tidak terdapat

dalil baik hadits maupun logika yang mendukung perbedaan tersebut.

selanj utnya fi rman Allah,97 -fi 4# O'i3; 1 Wa Gt.:l:'

4*3 6fl A "Maka tidak ada yong beriman kepada Musa,

melainkan pemuda-pemuda dmi kaumnya (Musa) dalam keadaan

tahtt balwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya." Ini merupakan

dalil yang sangat jelas, yang menrmjulkan bahwa huruf ha pada

tafrzh .;o5 n'+i:ditujulkan kepada Mus4 bukan Fir'aun. Andaikan

difirj,k* kepada Fir'aun, tentunya kalimat selanjutnya berbunyi ,it
b )? "Dalam keadaan tahtt lcepadanya,' dan bukan 11" *'oi; "Dalam kcadaan tahtt kcpada Fir'aun."

Sedangkan firman-Nya, ';fi e ti; iE "Karena tahtt

kcpda Fir'aun," maksudnya adalah, keturunan dari kaum Musa yang

briman kepada Musa berada dalam ketakutan.



TolsirNh:Ihafui

Penafsiran yang lebih jelasnya yaitu, tidaklah satu pun dari

mereka beriman kepada Musa kecuali keturunan kaumnya dari bani

Israil, dan mereka takut kepada Fir'aun serta pemuka-pemukanya, lalu

menyiksa mereka

Sebagian ahli bahasa Arab beranggapan bahwa maknanya

yaitu, tidak satu pun dari mereka yang beriman kecuali keturunan

kaumnya, karena orang-oftmg yang beriman kepada Musa adalah ibu-

ibu mereka dari kalangan bani Israil dan ayah-ayah mereka dmi Al

)ibth. Hal itu diutarakan karena mereka adalah keturunannya,

sebagaimana dikatakan kepada anak-anak Fars yang ibu-ibu mereka

berasal dari Arab dan ayah-ayah mereka berasal dart Al 'Ajam (non-

Arab). Kata adz4zwriah lebrh dikenal dalam bahasa Arab, dengan

makna anak cucu yang nasab-nya dinisbatkan kepadany4 baik laki-

laki maupun perempuan. Sebagaimana firman-Nya,

U t\T<'n'{-i-t"(Yaitu) anak cucu dari orang.orang

yang lrami bm,tta bersama-soma Nuh. " (Qs. Al Israa' [17]: 3)

ut"'Si, eqit43 3-i; *L "si*j 3i,;yti c.63i
'cr#5 c* 6lKe->pi{j 6fr,''-' i-i3.3'13'dgri$G .sii-'
@ <"d;Ai'i! fuqfi 69; gg C-f:5@ "Keturunannya

(Nuh) yoitu Daud Sulaiman, Ayyfi, Yusuf, Musa dan Harun.

DemiWanlah Kami memberi balasan kcpada orang-orang yang

berbuat baik Dan kksia, Yalrya, Isa dan llyos. Semuorrya termasuk

orang-orangyang slulih." (Qs. Al An'aam [6]: 8a-85)

Oleh karena itq dijadikanlah onmg-orang, baik laki-laki

maupun perempuan, bffasal dari keturunan Ibrahim.

Adapun firman-Nya, 4-Yt kata al mala' berani pemuka-

pemuka yang mulia
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Jadi, penafsirannya yaitu, mereka takut kepada Fir'aun dan

para pemuka mereka yang mulia.

Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang siapa yang

dimaksud pada huruf ha dan mim dalanlata?h 4Yt
Sebagian ahli bahasa dari kalangan ulama natrwu Bashrah

berpendapat bahwa maksudnya adalah keturunan. Seakan-akan makna

kata itu berbunyi, tidak satu pun yang beriman kecuali keturunan yang

berasal dari kaumnya, karena mereka takut kepada Fir'aun dan para

pemuka keturunan yang berasal dari bani Israil.

Sebagian ahli nahwu Kufah berpendapat bahwa maksudnya

adatah adalah pemuka-pemuka Fir'aun.

Pendapat lain mengatakan, .Tidalikah engkau memperhatikan

andaikan engkau berkata ',fit 'Fi i;;11 ;n 'Khalifah datang dan

berkumpultah orang-orang,' maka engkau bermaksud menyebutkan

juga orang-orang yang datang bersama kfialifah, lalu apakatr ia datang

dan harga-harga menjadi matnl? Karena yang engkau maksudkan

adalah kedatangannya dan orang-orang yang bersamanya." Pendapat

lain juga menyebutkan bahwa Kemungkinan yang dimaksud adalah

Fir'atrn dan ketuarga Fir'aun, yang mana kata keluarga itu tidak

disebutkan dan itg sah-satr saj4 sebagaimana firman Allah Taala'

a3-FS ,9j "Dur tarqnlah (penduduk) negeri." (Qs. Yuusuf [12]:

82)

Yang dimaksud adalah penduduk negeri, ia berkata denggn

mengutarakan contoh semisalnya dalam firman-Nya , 'lll|fS$ifu-
!ib-'$jgic:$ "Hai nobi, apabita knmu menceraikan Istri-

Istrimu Maka hendaHah kamu ceraikon mereka kcpada waldu mereka
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dapat (menghadapi) iddalurya (yang waiar)." (Qs. Ath-Thalaaq [56]:

1).t"

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang utama dan

benar adatatr yang mengatakan bahwa huruf ha' dar, mim kembali

kepada iiji Cf."trr,- 1 , dan asalnya adalah, mereka takut kepada

Fir'aun dan pemuka-pemuka dari keturunannya, karena pada masa

orang-orang yang diutus Musa kepada mereka, yang mana ayah

mereka berasal dai Qibth dan ibu mereka berasal dari bani Israil

tentunya pemuka-pemuka yang dulu bersama Fir'aun menentang

Musa secara turun temunm.

Firman-Ny4 ;fi;F- 6 "lkon menyiksa mereka-" Ia berkata,

"Maksudnya adalah keimanan anak cucu kaum Musa takut kepada

Fir'aun kalau-kalau ia menyiksa mereka , maka ia menghalangi

mereka untuk meaialankan agamanya, memerintahkan mereka untuk

kembali kepada keimanan mereka sebelumnya dan kufur kepada

Allah.

Ia berkata, "Fiman Allah, ;it|-i 1Et*, menyiksa merekr',

menunjul<kan bahwa kalirnat itu berbentuk tunggal, dan tidak

dikatakan e* of Ini berdasarkan dalil kalimat berita yang

berkaitan dengan Fir'aun dan kaumnya yang takut kepadanya.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, 4-Y-r'rtf;. g *;iF
"Dalam keadaan tahtt bohwa Fir'aun dan pemuka'pemuka kaurnnya."

Firman Allalr ,t$1 46 (.r?)'it$ "sesungguhnya Fir'aun

itu berbuat sewerrorg-werumg di muka bumi," maksudnya adalah,

Fir'arm sangat sombong dan congkak kepada Allah di muka bumi-

Nya.

83e 61 Farra dalam Ma'oi Al Qw'*t (11477).
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e;$|J'i$ " oon s e s un gguhnya dia t er masuk or ang' or ang

yorg *iiompaui batas." Dialah orang yang terlampau berlebih-

tebihan dalam menentang kebenaran, dengan mengusung

kebatilannya, dan itu merupakan bentuk kekufurannya kepada Allalt

(tidak beriman kepadanya dan kufur dengan keesaan Allah). Dia juga

mengangkat dirinya sebagai tghan dan menumpahkan darah yang

tidak halal.

coc

'u')i {rytw; # fi !(i{'t ;s. 6;. J61

" B qlcata l\tfuso,'Hai l<f,untku, iilrf, l<afi w beritnart lnp ada

NJir/r-mal<obqtawal<atlahl<cpaila'Nyos$a,iibaknnlru-
benar.benar orrolr.g y 6rg bq sq ah iliri' 

"'
(Qr.- Yuunus [10]: 84)

rarrwil fiman Allah: oLW r{31\P$otifi6}X6t
'r*ti fK On*"* Musa, "Hai kaumki, iiio kamu berimnn

hepada'Anoh, maka bertawahallah kepada-Nya saia, iika hamu

benar-benar orang yang betserah dirln)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman memberitahukan

perkataan Musa kepada kaumny4 'Wahai kaumku, jika kalian

mengakui keesaan Allatr dan membenarkan ke-rububiahan'1ya,

C3; rS 'Malu bertmvalwllah kepada-Nya saja''"

Ia berkata ..Dengan-Nya hendaknya mereka meyakini dan

bertawakal, serta menyeratrkan segala urusan mereka. SesunggUhnya
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Dia tidak akan pematr menelantarkan, dan akan selalu menjaga orang-

orang yang bertawakal kepada-Nya."

',$iTrt "Jilca pamu benar-benor orang yang berserah

diri." Ia berkati, "Jika mereka tunduk kepada Allah dan menaati-Nya,

maka kepada-Nya hendaknya mereka bertawakal."

ooo

(Ari"irp-,,(J-w,"7vj[k5;\1:y't],6
"Lalumrlrellubqlcntar'KepadoNlflhlahllurmibqtr;lwal<nl!
YaTuhanl<ami;iangarJlahBnsl<auiadil&rrkflmisasarcm

fitllwh bagi l<mffi y a,rrg zhalim' -"

(Qs. Yuunus [10]:85)

Tatrwil firman Allah: ,trvfr-W?S VrU?5;it1&'r36

$;lai &alu mcreka berkota, "Kepoda Allahlah kami

bertawakal! Ya Tuhan komi; ionganbh Engkau iadihan hami

sosarunfttnah bagi kaumyang zhalin ")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kaum Nabi Musa

b€rkata kepada Musa, Uti;rt:Y'Kepada Attahlah Kami bertmvakal!'

Maksudnya, kami yakin dan tawakal kepada-Nya. Kepada-Nya kami

menyerahkan segala unrsan kami."

6-"ygi ri8fr-W47 (!j"ra Tuhan kami; iangantah

Engkau jadikan kami sasaranfin"h bagi kaumyang zhalim-"

Allah berfirman memberitakan doa kaum Musa kepada Allah,

"Ya Allah, janganlah Engkau menguji orang-orang kafir, dan
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janganlatr Engkau menguji mereka dengan menjadikan kami sebagai

saszlran frtnah bagi mereka, sehingga mereka dapat menolong kaum

Fir'aun."

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna doa mereka

kepada Rabb mereka, saat mereka meminta agar Allah mencoba

mereka dengan kembali menjadi saran fitnah kaum Fir'aun.

Sebagian berpendapat batrwa mereka meminta Allah untuk

tidak membiarkan kaum Fir'aun mengalahkan kaum Mus4 sehingga

kaum Fir,aun berpikir bahwa mereka lebih baik dari kaum Musa,

karena mereka mau menundullkan kaum Musa demi kehormatan

mereka dan menghinakan golongan lain. Pendapat ini didukung oleh

riwayat-riwayat berikut ini :

17845. Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Lmran bin Hudair, dari Abu

Mijlaz, tentang firman N& 4i r1$13-W4j V5

"Ya Tulun kami; janganlah Engkau jadikan lami sasaran

fitnah bagi kaum yang zlwlim. " Ia berkata" "Jangan buat

mereka mampu mengalahkan kami, sehingga mereka

beranggapan mereka lebh baik dari kami.u840

17846. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Al Haiiaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada karni dari Imran bin Hudair, dari Abu

Majraz,tentang firman xe 6);iai r$\&-rfia $ u5

"Ya Tuhon kami; ianganlah Engkau iadikan kami sasaran

.fttnoh bagi kaum yang zhalim." la berkata, "Mereka berdoa,

'Wahai Rabb, janganlatr Engkau membiarkan mereka

* Abu Hatim dalam tafsirnya (6t1976), Al Qurazhi dalam tafsirnya (8/370), dan

Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an Q1309).
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mengalahkan kami, sehingga mereka menyangka mereka

lebih baik dari kami'."841

17847. Waki menceritakan kepada kalni, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada karni dari Suffan, dari ayahnya, dari

Abu Adh-Dhuh4 tentang firman AllalL ,18fr-{i,;+7 Y.3

-a-;lli "Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jaditran Kami

sasaran finah bagi kmnn yang zhalim. " Ia berkata, "Jangan

Engkau membiarkan mereka menguasai dan mengalahkan

kami, sehingga bertambah kesombongan mereka"

17848. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepuda kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Abu Adh-Dhuha, tentang

firnan AllarL Qry,iati 
"1$fr-W:17 

(7.i "ra ruhan

lami; janganlah Engkau iadikon ksmi sasaran fitnah bagi

kaum yang zhalim. " Ia berkata, "Jangan Engkau biarkan

mereka menguasai dan mengalahkan kami, sehingga mereka

semakin menyiksa kami. " 
842

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalah, jangan

Engkau biarkan mereka menguasai dan mengalahkan kami, sehingga

mereka menyiksa kami. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat-riwayat

berikut:

17849. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahi4 tentang firman AllalL ,jfrL'-ri3-$A1 Y.3

SryiAi "Ya Tuhan knmi; janganlah Engkau iadikan Kami

Ibid
Abu Hatim dalam taftirqra (611976) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UyunQlaaQ.

84r

u2
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sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim."la berkata, "Jangan

Engkaubiarkanmerekamenguasaidanmengalahkankami,

sehingga mereka menjadikan kami sasaran fitrah mereka."843

lTS50.AtMutsannamenceritakankepadaku,iaberkata:Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-

ZubafimenceritakankepadakamidalilbnuUyaina}r,dari
Ibn Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah' 7 g)

6;lili ,!\ fr- M "Ya Tuhan kami; ianganlah

Engkau iadikan Kami sasaran fitnah bast kaum yang

zhalim." la berkatao "Jangan Engkau biarkan mereka

menguasai dan mengalatrkan kami' sehingga mereka

menYesatkan karni. "8'14

17851. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurazzakmemberitahukankepadakami,iaberkata:Ibnu

UyainahmemberitahukankamidaxilbnuAbuNajih,dari
Mujahid, dengan redaksi yang sama' Ia juga berkata'

,,sehinggamerekamenjadikankamisulsaranfrtna}r

mereka.t'&5

17852. AI Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzifahmenceritakankepadakami,iaberkata:Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih' q*-

Mujahid, tentang firman-Nvq 6;;illi r!il.fu'W41
,,JanganlahEngkaujadikanKamisasaronfitnahbagikaum

yang zhalim." Ia berkata, "Janganlah Engkau mengadzab

Mujahid dalam tafsirnya (hal' i!2), Al.-Blehawi dalam Ma'alim At-Taruil

(3ti77),dan Al Qura?ni dalam tafsirnya (81,17):^, r-- a, r,^...^-,{i Aotaa ,n-
Xl-rJfiil' A; Ad-D"* At Manisi (4t382) dan Al Mawardi datam An-

Nukat wa Al UYn QltA6)-

843

8/t4

845 Abdnnazzak dalam tafsirnya Ql l79)'
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kami dengan tangan-tangan kaum Fir'aun, dan tidak juga

dengan adza;b yang datang dari-Mu." Kaum Fir'aun lalu

berkata "Andaikan mereka dalam kebenaran, maka kami

tidak akan sanggup menaklukkan mereka, dan kami juga

tidak dapat mengadzab merek4 lalu mereka menyakiti kami

dengan menjadikan kami sasaran fitnah.u846

17853. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman
AllalL aryilti ,A- fu- w4 7 (lj "ra rutun trami;

jangonlah Engkau jadikan Kami sastran fitnah bagi kaum

yang zhalim." Ia berkata, "Janganlah Engkau mengadzab

kami dengan tangan-tangan kaum Fir'aun, dan tidak juga

dengan adzab yang datang dari-Mu.' Kaum Fir'aun lalu

berkat4 "Andaikan mereka dalam kebenaran, maka kami

tidak akan sanggup menaklukkan merek4 dan kami juga

tidak dapat mengadzab mereka" lalu mereka menyakiti karni

dengan menjadikan kami sasaran fitnah."E47

17854. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad

bin AMurrahman, dari Al Qasim bin Abu Sazrah, dari

Mujahid, teirtang finnan Allah, 
"1$ 

''fi- g* 7 g:
Qr+ihi"Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan Kami

sasaran finah bast kaum yong zhalim." la berkata,
.Janganlah Engkau timpakan kami adzab-Mu dan adzab dart

tangan-tangan mereka, sehingga mereka menjadikan kami

Abu Hatim dalam ta8imya (611976), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil,
(31176), dan Ibnu Al jaruzr dalam Zad Al Masir (4154).
Ibid

E46

u7

--fFl



Surch Yrzanrs

sasaran ffnah mereka." Mereka lalu berkat4 "Andaikan

mereka berada dalam kebenaran, maka kami tidak akan bisa

menaklukkan mereka dan mengadzab mereka."848

17855. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahtrkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman AllalL 6r+lAt ,1[fu-W:45 (7j "Ya

Tutnn kami; ianganlah Engkau iadikan Kami sasaran fi'tnah

bagi koum yang zholim." la berkata, "Wahai Rabb kami,

janganlah Engkau menguji kami, sehingga mereka memusuhi

kami dan menjadikan kami sasaran fitnatr mereka."84e

Ia lalu membacakan ayat, @ |4+'iit '*. t+E;, ey

,,sesungguhnya Kami menjadiknn pohon zaqqum itu sebagai sil<saan

bagi orang-or'ongyang zhalim." (Qs. Ash-Shaffaat l37l: 63)

Orang-orang musyrik berkata tatkala menyakiti Nabi SAW

dan orang-orang mgkmin, "Bukankah itu merupakan fitnah (cobaan)

bagi mereka, dan sama saja bagi mereka? Itu merupakan cobaan bagi

orang-orang mukmin."

Pendapat yang benar dari masalah ini adalah: yang

mengatakan bahwa kaum yang memohon dengan sungguh-sungguh

kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah dfi adzab kaum Fir'aun, dan

setiap urusan mereka dihalang-halangi olehnya dalam rangka

mengiluti perintah Musa dan mengakui Kenabiannya, tentunya hal itu

menja.di fitnatl dan cobaan bagi merek4 kaum Fir'aun mencoba untuk

menaklukan dan menguasai mereka, dengan begitu mereka dapat

As-suyuthi Qv2) dari hadits "Andaikata mereka berada dalam kebenaran...."

dalam-Ad-Ot4?- Ai Mantsur (4t372').Pemyataan ini lalu diperkuat oleh Ibnu Abu

Syaibah dan Ibnu Mundzir.
Lihat maloranya dalam Fath Al Qadir karya Asy-Syaukani (21467)'



TlftirAr/l.flhafui

dijauhkan dari keimanan kepada Allah dan rasul-Nya. Demikian juga

dengan menghalang-halangi mereka untuk tidak beriman atau paling

minimat mereka menunda l6simanannyq tentu hal itu menjadi cobaan

bagi merek4 oleh karena itu mereka memohon perlindungan Allatr

dari segala rongrongan dan harnbatan yang datang dari kaum Fir'aun

untuk tidak beriman kepada Allah.

coo

i,tfit;;x'c6fi)3t)
"Daln selmnalouilah lorrni ilengarr rfuna Englolu df,ri

Gp* dcy a) oroltg, oz;orltg ymtg @ir."
(Qs. Yuunus [10]: 86)

Talrwil fiman Allah: iU$fi ,$i'e #t G{, "Do,
selamatlronlah komi dengan rahnat Engkou dui (tip-daya) orang-

orangyang kafir."

Abu Ja'far berkata: Allah berfrman, "Wahai Rabb kami,

selamatkanlah kami dengan rabmat-Mtr, sehingga kami terlepas dari

lcungkungan trngan orang{rang kafir dan kaum Fir'aun, karena

mereka (orang-orang l<afir dan kaum Fir'arm) meminta kami untuk

menyembahnya serta memperbudak kami rmtuk melayani mereka

dalam segala hal yang dianggap hina dan rendah."

rtcc
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'C6, €; 3t,(*d\ifi 6 r* 6; JWf'
@ <r.u$t ;;.i'itei i;$;tuF. "?#.

" D on Kani w ahyican lnp ada NIus a dm saudat qtly d,
,An$ilta1holelvrwwuabeberapafuahrumahdiMesit

unhtk ternpat Angalbogil16affnnw dflfr iadil<adfi oblvrnt

Mt runulvrru i1ttunp,,t slwlat dilrJ dirik,,;,ah oleltnnt

sarrbalryarrgsqtr-gertirdl<f,nlahorung'oroarrgyo,rrg
be1rfurmr-" (Qq. Yuunus [10]: 87)

ratcwit fiman Alleh: b,(K;AVfr $J'S] JL(+t'
<tx5 *;75ai tpYU'F;..96,- €ii- 1oo" Karni

walryukan fipada lilusa dor saudiranya, "Ambillah olehmu berdua

beberapa buah rumah di Mesir tmtuk tempat tinggal bagi kaumnru

dan jaditranlah olehrru rwah-rumahmu itu tempat shalat dan

dirikanlah olehmu sembahyong serta gembirakmilah orang-orang

yangberiman.")

Abu Ja'far berket* Allah berfirman, "Kami juga wahyukan

kepada Musa dan saudaranya, "Hendaknya kalian berdua mengambil

beberapa buah nrmah di Mqsirrmtuktempattinggd kanmmu."

Contoh kalimat f.l;X fg Maksudnya' ia mengambil

(membawa) dirinya. Demikian juga dengan contoh: Vd ftrS

Maksudnya, ia mengambil mushaf. Sementara itq contoh, V 6 &t
maksudnya adalah, Aku mengambil rumatr itu untuknya'

'i$.'?3i.'$,4r " Jadilanlah olehmu rumah-rumahmu

itu tempat slnlat." Ia berkata, "Jadikanlah rumah-rtrmah kalian

sebagai masjid, agar kalian dapat menunaikan shalat di dalamnya'"

-
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Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna firman
Allah SWT, 'l,A- 'ft:; 'gLfr, "Jadikanlah olehmu rumah-
rumahmu itu tempat shalot.!'

Sebagian berpendapat sebagaimana yang kami utarakan tadi.
Hal itu diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17856. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Suffan bin Hanrid, dari
Ilcimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ljl*t3
'{1J. 'P3; "Jadikarlah olehnu rumah-rumahmu itu
tempat shalat." Ia berkata, "lvlaksudnya adalah masjid-

masjid.'850

17857. Al Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Khashif, dari Ilaimah, dari
Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,'Z{, '4; 'lY,+V

"Jadikanlah olehmu runah-rumohmu itu tempat shqlat." la
berkat4 "Mereka diperintahkan menjadikan rumatr-rumah

mereka sebagai masjid. "sr

17858. ...ia berkata: Abu Ghassan Matik bin Ismail menceritakan

kepada kami, ia berkata: Zrthab menceritakan kepada kami,

ia berkata: Khashif menceritakan kepada kami dari IlaimalL
dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya'i,A. 4; 

'tlS{f,
"ladikanlah oleluu runah-rtonahnu itu tempat shalat." Ia
berkata, "Me,teka menjatrh dari Fir'aun dan kaumnya agar

bisa menunaikan shalat. Kemudian diwahyukan kepada

tto Abu Hatim dalam taftirq,a (6tlg77) dm Al Mawardi dalam An-Nukat wa At
IlynQlaafi.

t5t lbid
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mereka, 'Jadikanlatr rumah-rumah kalian sebagai kiblat'.

Musa berkata, 'Jadikanlah rumatr kalian sebagai masjid,

sehingga kalian bisa menunaikan shalat di dalamnyut 1t852

17859. Ibnu Waki dan Ibnu Hamid menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

ldanshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah, 'lW
'it-3. 'P3;. "Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu

tempat shalat." Ia berkata, "Mereka ketakutan. Kemudian

mereka diperintahkan untuk menunaikan shalat di rumatr-

rumah m€f,,eka."853

17860. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Ibrahim, tentang firman lJtlat\'il-3- 'P3;. '96,
"Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat." la

b€rkat4 "Mereka ketakutan. Kemudian mereka diperintahkan

menunaikan shalat di rumah-rtunah merekau854

17861. AI Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Iftashil dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,'zU 'p:; 'tlS{ft

"Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat." la

berkat4 "Mereka ketakutan. Kemudian mereka diperintatrkan

me,nunaikan shalat dinrmah-rumah mereka'tss

Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'on (11447) dengan redaksi yang serupa.

Abu Hatim dalam tafsinrya (611977).

Lihat hadits sebelumnya.
Ibnu Athiy5rah dalamAl Muharrar Al Wajiz (31138).

t52
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17862. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainatr menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujahid, tentang firman-Ny4'igj-. 'pS; 'tjtS.f,
"Jadilcanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat." la
berkata" "Mereka tidak menunaikan shalat kecuali di rumah,

dan mereka tidak melaksanakannya kecuali karena takut.
Kemudian mereka diperintahkan menunaikan shalat di
rumah-rumah mereka. " 

856

17863. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari
Mujahid, ia berkata, "Mereka takut. Kemudian mereka

diperintahkan menunaikan shalat di rumah-rumah

mereka.*EST

17864. ...ia berkata: Abdulah menceritakan kepada kami dari Israil,
dari As-Suddi, dari Abu Malik, tentang firman Allah, WV
'{l-J. 'P3;. "Jadikanlah olehnu rumah-rumahmu itu
tempat shalat." Ia berkata, "Dahulunya bani Israil takut
kepada Fir'aun. Kemudian mereka diperintahkan menjadikan

rumah-nrmah mereka sebagai masjid dan menwraikan shalat

61i 6atamnya.',85t

17865. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahrnan bin
Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

memberitahukan kepada kami dari Ar-Rabi bin Anas, tentang

finnan-Nya,'fpi 'HA WV "Jaditranlah olehmu

Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya (611977').
Ibid
Ibid

t56
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rumah-rumahmu itu tempat shalat," ia berkata, "Maksudnya

adalah masj id-masj i6. rr 85e

17866. ...ia berkata: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia

berkata: Israil menceritakan kepada kami dali Manshur, dari

Ibrahim, tentang firman /fllah,'{g- 'H;. 't}t3{ft

,,Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat," ia

berkata "Mereka menunaikan shalat di rurratr-rumah mereka

karena takut.us6o

17867. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Zud bin

Al Hubbab menceritakan kepada kami dari Abu Sinaan, dari

Adh-Dhahhak, tentang firman Allah,'{y1. 4; 
'$'9,

,,Jadikanloh olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat," ia

berkate "Ivlakzudnya adalah masjid-masji6' 
1186l

17868. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtrrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suryan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim,

tentang firman Allah, 1{;i. '4'; 't}l{ft "Jadipanlah

olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat," ia berkata"

"Mereka takut, kemudian mereka diperintalrkan menunaikan

shalat di rumah-rumah mer€ka."E62

17869. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

Abu Hatim dalam tafsirnya (611977) dan Ibnu Athiyyah dalan Al Muhorm Al

Wajiz (31138).

Abu Hatim dalam tafsirnya (61 1977).

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun Q1447) dan Ibnu Athiyyah dalam Al

Muhanu Al Vaj iz (3 I 138).

Lihat hadits sebelumnYa.

1

IJ
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tentang firman-Nya, U 'H;. '$3,+\3 ,,Jadipanlah

olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat,,, ia berkata: Abu
Zatd berkata, "Jadikanlah rumah-rumatr kalian sebagai

masjid tempat kalian menunaikan shalat di dalamnya."863

Pendapat lain menyatakan bahwa maknanya adalah, jadikanlatr

rumah-rumatr kalian masjid sebelum Kabah. pendapat ini diperkuat
oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17870. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Abdurrahman bin Abu Lailq dari Al Minhal, dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ''l]11$
'{14- 'P3; "Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu
tempat shalot," maksudnya adalah Kabah.86'f

17871. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayalrku menceritakan
kepadaku dari ayahny.a, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nya, 4_,:S:fr ,$j'ryAiv+y1{a- ',L*; 1}-4
"Dan jadikanlah olelmru rumah-runahmu itu tempat sholat
dan dirikmilah otebru sembahyang serta gembirakantatr

or(mg-orqng yotg berimant,r, ia berkatq "Bani Israil berkata
kepada Musa, Kami tidak bisa melaksanakan shalat kami
bersama dengan orang-orang yag sombong dan sewenang-

wenang'. Allah lalu mengizinkan mereka untuk shalat di

Al Mawardi dalnm ArNukat wa al lfun eltAT) dan Al eurazhi dalam
tafsirnya (8/371).
Abu Fiatim dalam tafsirnya (611977),Al Mawardi dalarr An Nukat wa At Wn
Q1447>, dan Al Baehawi dalam. Ma,alim At-Tarail QllTT).
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rumah-rumah mereka dan memerintabkan mereka untuk

menjadikan rumah mereka menghadap kiblat (Ka'batr)."855

17872. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata: Ibnu

Abbas berkata, tentang firrran /Jllah,a#.'?# WV
"Jadilanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat," ia

berkata, "Hadapkanlah diri kalian ke aratr rumah-rumah

kalian yang telah dijadikan masjid sebagaimana kiblat.

Tidal*ah kalian memperhatikan firman Allah, 'fi i5 *AA-
@ a6ii6 ;tirv q 5 u3. r5 a- ?1i1'€j' 6
"Bertasbih kcpada Allah di masiid-masjid yang telah

diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di

dalamnya, kepada wabu pagt dan waku petang. " (Qs. An-

Nuur pal3Qt6

17873. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Yahya, dari

Mujahid, tentang firman /Jllah, '4'i 'P3; 'lW
"Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat," ia

berkata, "sebelum kiblat (I(a'bah). "867

17874. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

tentang firman AllalL "^W. 'tLX; 'tlt3{ft "Jadikanlah

866

$6il

Kami tidak menemukan sanod ataulafazh hadits ini dalam kitab-kitab rujukan
yang ada di lemi, hanya saja ia menyebutkan makna hadits ini yang berasal dari
Ibnu Juraih, Ibnu Abbas, dan Al Baghawi, dalan Ma'alim At-Tanzil (31176).

Ibid.
Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al UWn Q1447), dari Mujahid, Ibnu Abbas,
dan Qatadah, tetapi ia berkata, "Menghadap ke arah Ka'bah."
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olehmu rumah-rumahnu itu tempat shalat," ia berkata,

"Sqlerti Ka'balL tatkala Musa dan para pengikutnya takut

kepada Fir'aun, lalu mereka shalat di gereja-gereja yang

besar, kemudian mereka diperintahkan untuk menjadikan

rumah-nrmah mereka sebagai masjid yang menghadap ke

Ka'bah dan melaksanakan shalat di dalamnya secara

sembunyi-sembunyi. "85t

17875. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahi4 tentang firman Nlab,'il-r!. 'H;. lifiV
"Jadikanlah olehmu rumah-rwnalnnu itu tempat shalat."
Kemudian ia menyebutkan redaksi yang serupa dengan tadi.

17876....ia berkata: Syibl menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu
NajilU dari Mujahid, tentang fimran Allah,' 'P1;.WV
'{l-JF- "Jadikanlah olehmu rumah-rumai*u itu tempat

shalat," bahwa adalah masjid-masjid.86e

17877. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*uqq dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahi4 tentang firman Allah, '$4
'{t.JF- 't4,i. "Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu
tempt slalat," ia berkata, "Yang dimaksud dengan Mesir
adalah Iskandariyyah. " 

tTo

Mujahid dalam ta8irnya (hd. 382) dan Al Baghawi dalarr Ma'alim At-Tarail
(3n76).
Abu Hatim dalam tafsirny a (61 1977).
Mujahid dalam taftinrya (hal. 372) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
QtM6).
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17878. Bisyr bin Mua'dz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya,

"b3A Wr, €g 1t,(kA6 fr ,4.' *j [y-t:-tr
*rf,1"Don Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya,
,Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir

untuk tempat tinggal bagi kaurnmu dan jadikanlah olehmu

rumah-rumahmu itu tempat shalat'." Peristiwa itu terjadi

tatkala Fir,aun melarang mereka mendirikan shalat,

kemudian mereka diperintahkan menjadikan masjid-masjid

di rumatr-rumah mereka dan mengfudap ke arah kiblat'87l

17879. Muhammad bin AMul A'ala menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadalq tentang fimran-Nya, '?3;.
ttNF. "Rumah'runahmu itu tempat shalat," ia berkata'

"seperti menghadap ke arah kiblat."872

17880. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman-Ny4 L:fr 6 *7 g; JyWSt
(i |lr,(k["Dan Kami wohyulwn trepada Musa dan

saudaranya, ,Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah

di Mesir'," ia berkata, "Maksudnya adatatr masjid-masjid'"

,ir3.,H;. 1].#, . Jadi panl ah o I e hmu rumah-rum ahmu

itu tempat shalat-" Ia berkata, "Menghadap ke arah kiblat."873

r7l
gn

t7t

Al Mawardi dilamAn-Nulrot wa Al Uyun QIMT).
s;fy"" Ats-Tsauri dalam tafsimya (hal. 128) dan Abdunazzak dalam tafsimya

Qn78).
AUo ft"ti- dalam tafsirnya (611976 dan 1977) dalam dua hadits yang berbedq

serta Ibnu Athiyyah dalamAl Muhtrar Al Wajiz (31168)'

-
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

jadikanlah rumah-rumahmu 5aling berhadap-hadapan satu sama lain.

Hal ini diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

17881. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

Uyainah menceritakan kepada karni dari Atha, dari Sa'id bin

Jubair, tentang firman Allah, '{11- 'H; '$-9,
"Jadikonlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat," ia

berkata, 'saling berhadap-hadapan satu sama lain."874

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang paling benar

adalah yang telah kami utaratran sebelumnya, karena kata al buyrut

bermakna umum, walauprm terkadang bait jrrya disebut masjid,

sedangkan al buWut secara umum bermakna tempat tinggal, bukan

masjid, sebab masjid adalah nama khtrsus yang telatr dikenal. Adaprm

al buyttu4 secara umum jika tidak disandingkan dengan kata lain

maka bermakna tempat tinggal. Demikian juga dengan al qiblah,

secara umum orang sering menggunakan kata ini untuk aratr masjid

atau shalat. Jika demikian adanya, maka tidak dibenarkan

memalingkan makna Al Qtu'an kepada selain makna umumnya yang

sering digunakan oleh masyarakat tanpa harus menyembunyikannya

selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan makna lain dan firman

euah : " ?'?3;.'gLfi " Jadikanl ah o I e hmu r umah-rumaltnu itu

tempat shalat." Tidak menjadi alasan bahwa malmanya tidak biasa

dipergunakan dalam bahasa Arab, sehingga tidak dibenarkan

memalingkan kepada sesuatu yang penrah dipergunakan,

sebagaimana telah kami sebutkan.

t7a Abu Hatim dalam taftirnf,a (611977) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa AI
UytnQIUT).
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Demikian jugadenganfi rman-Nya,?5ait5-y1{$."Tempat
shalat dan dirilanlah olehmu sembahyang." Allah berfirman,

"Tunaikanlah shalat tft" berdasarkan ketentuan waktunya. "

Firman Allah, <r-UFi ,5j "Serta gembirakanlah orang'

orang yang beriman." Maksudnya, berikanlah kabar gembira kepada

orang-orang yang mendirikan shalat, tunduk dan patuh kepada Allah,

serta beriman dengan pahala dari-Nya."

ooo

o $rr'4 i1,li 6t)6( 4isj 6; 46
3i;,'ti;4:liQ 

"L9,
s;W;"'tj4l;t;trir$;l

n lvlusa b el:l<atar'Y a Tulwn lrornrri, se-sunggdntry a

Endtau tclah memberi l<epadt Fir' ann dm pnuli,rl,'perrrntlir;-

kilffrn yd prl':hiasm dfiJ rwta lcrzl<ayaort dalalrr l<chidupan

drutia. Ya Tuhmr l<fini al<ibatrrya nsela nrrrrtyesatlcmt

(namsia) dmi ialan Endl<nu. Y a Tulwn Karni,
bf nasaknilahlwtf, fundf, mrl-:el<a,dfrrJliouwi'matilahlwti

mqelta, mala mqela fin&belriln.anhinga msela nlelilwt
silcsaan yonJgpeilih'." (Qs. Yuunus [10]: 88)

rakvvil riman A44: i\1i 4t)(4f.41-g:g;46i
3if\i H:j !,F,9 GiA*. ;" \M-GJ t;li 1i$t o $'l"t -:
'#ia$S'6-&1ti-fi +*if (Musaberhata,"Yaruhanhami,

iesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-
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pemuka kaurutya Trcrhiasan dan harta kekayoan dalam kehidupan

dunio. Ya Ttrton Kami, akibatnya mereka menyesatkan [manasia]
dari jalon Engkau. Ya Tuhan Kami, binosakanlah harta benda

mereka, dort kunci-nafilah hati mereha, maka mereka fidah

berilnan hingga mcreha mclihat siksuan yang pedih.")

Abu Je'far berkatal Allah berfirman, "Musa berkata, 'Wahai

Tuhan kami, Engkau telah menganugerahkan kenikmatan dan

perhiasan drmia berupa harta benda emas, dan perak kepada Fir'aun

serta pembesar-pembesarnya'."

W ;" M Gj 'ro Tuhan Koni, akibatnya mereka

menyesdlcot (norusia) dari jalan Engkmt" Maksudnya, Musa

berkata, "Fngkau telah menganugerahkan mereka kenilmatan drmiq

sehingga mereka me,nyesatkan mamrsia dari jalan-Mu. "

paa ahli qira'at berbeda pendapat telrtang cara membaca

penggalan ayat ini.

Sebagim membacanya, W ;"'rb Maknanya yaitu,

sehingga mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu dan

mengffimg-halangi mereka untuk menjalankan agama-Mu.

Sebagim membacanya, 'ry 7 ,j4"5 Maknanya yaitu,

sehingga mereka menyesatkan diri mereka dari jalan-Mq dan

menjarhkm mereka dari hidayah-Mu.

'5 Ulama Kufrh membacanya j.l] a*g metdhonmah-kanhuruf ya) yang

artinp, akibffiyame,reka menyesatkan orang lain. Hujiah mereka adalalr, huruf
zaa didahrhh dari pada penyebutan Firaun, ymg disebutkan bahwa hal itu
sesat, dm penyebutan itu disebuflgn karena ia menyesatkan orang lain.
Sebagim laimya membacanya rLaJ dengan mem-fahah-kan huruf ya', yang
artinyrN" akib6ya mereka 4penyesit(aq diri mqr-eka sendiri. Dalil mereka adalah
nr-- eu"n, Z\n ;"'ji eIA ; 6I; ";l "Sesungguhnya ruhanmu
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Andaikan seseorang berkata"'Apakah Allah menganugerahkan

kenikmatan dan perhiasan dunia kepada Fir'aun dan kaumnya, hingga

mereka menyesatkan manusia dari agamanya? Atau menyesatkan diri

mereka sendiri dari agama-Nya? J*a itu tujuan pemberian itu, maka

tentu di arfiara mereka ada yang tidak menikmati anugerah itu,

sehingga mereka tidak tercela jika melakukannya?"

Jawabannya yaifir, "Makna itu bertentangan dengan yang

digambarkan sebelumnya. "

Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang huruf lam

pada penggalan ayat l:t;)- " Mereka menyesatkan, "

Sebagian atrli natrwu Bashrah berpendapat bahwa maknanya

yaifir, wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia

dari j alan-Mu. S ebagaimana fi rman-Nyu, 6H)-6;j.3f.'i3:ii$
<*#ij,LL tsa,H'{6 <;;j5L(?3 fiai ;fi " M atro

dipungutlah ia oleh kcluarga Fir'aun yang akibatfrya dia rneniadi

musuh dan kesedihan bagi mereka. sesungguhnya Fir'aun dan Haman

beserta tentuanya adalah orang-orang yang bersalaft. " (Qs' Al

Qashash [28]: 8)

Artinya, hal itu merupakan akibat perbuatan mereka, dan

mereka memungUtnya, sehingga ia menjadi musuh dan kesedihan bagi

mereka.

Ia berkata, uJadi, makna huruf lampada ayat ini sesuai dengan

yang tadi."

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan'Nya."

Artinya, mereka tersesat. Lihat Huiiah Al Qur'an@al. 336).

i

I
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Sebagian pakar nahwu Kufah berpendapat bahwa htxaf lam

pada penggalan ayat tersebut adalah lam laiy, sehingga bermakna,

wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan mereka kenikmatan dan

karunia supaya mereka menyesatkan manusia. Musa lalu berdoa agar

mereka dibinasakan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa huruf lam pada firman-

Nyu, 'gll_ d*, fai;i)6j4).
Serta yang semisal dengannya, diharakati lasrah, sehingga

bermakna, Engkau telah memberikan mereka karunia dan kenikmatan

dunia untuk menyesatkan mereka Sementara itu, orang Arab biasanya

menyamakan makna lam kry dengan lam kasrah, sebab kedua

maknanya mirip, seperti firman Allah @h$ n: lL7 frl;yA,V)3G;itJ6t-,f;r#y#\h,\f;{Llfl6$y;!:1tlrsy
@ <rr*;6(4q;xrkt ^rrZko 

oto, otit ^lir, kepadamu

dengan narna Allah, apabila kamu kcmbali kcpada mereka, +Jupoya

kamu berpaling dui mereka- Maka berpalinglah dari mereka; tirrr-
sesungguhnya mereka itu adalah naiis dan tempat mereka Jahonom;

sebagai balasan atas apa yang telah mereka kcrjakan." (Qs. At-

Taubatr [9]:95)

Maksudnya, supaya kamu berpaling dari mereka dan mereka

tidak bersumpah untuk memalingkanmu dari mereka.

Seorang penyair berkata

iqn $tW.p.f-t;ts rt'-#
"Mereka menyebutmu padalwl engkau bukanlah ahlinya.
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Atran tetapi orang-or(mgyang menghamburkon harta telah

memperolehnya.'876

Ia berkata, "sesungguhnya yang dikatakan penyair adalah,

tidaklah engkau orang yang ahli untuk melakukannya. Bukan

dikatakan, supaya kamu melalorkannya sedikit saja."

Ia berkata, "Ini merupakan makna yang sebenarnya dari

tersebut."877

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang paling benar

adalah yang menyatakan bahwa huruf lam pada ayat ini adalah lam

ftniy, sehingga maknanya menjadi, wahai Tuhan karni, Engkau telah

memberikan mereka karunia dan kenikmatan dunia berupa harta

bendq supaya Engkau menguji mereka denganny4 akibatnya mereka

menyesatkan hamba-hamba-Mrq dan itu merupakan adz^b dari-M1t

bagi mereka Sebagaimana tertera pada firman-Nr* 6:ib fr, i#l
L-'eft@ "Kami akan memberi minum kcpada mereka air yang

segor (reze$ yang banyak). Untuk knni beri cobaan ftepada merekn

padanya." (Qs. Al Jin [1212 16-17)

;g$ & 3ifi 4i !,t 
"# 

gi "Ya ruhan trami,

binasalranlah harta benda mereka, dan htnci-matilah hati mereka."

Ini merupakan doa Musa, ia memohon kepada Allah untuk

membinasakan Fir'aun dan pemuka-pemukanya dengan cara merubatr

harta mereka dari bentuk asliny4 seperti dalam firman-Ny4 ';.$l(#
C'#i ti;3,;"tr 11 .t; i &,1 q6#,{{i Y;:gt; (#t tiit
@ irg ;fi'J';r3t=*;.lt'€o--t6 K {4s i-\4$5 {F "Hai

orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah ftamu kepada apa

ydng telah Kami turunkan (Al Qur'an) yang membenarftan kitab yang

Kami tidak menemukan riwayat bait ini dalam rujukan yang ada pada kami'

Lihat Mo'ani Al Qtr'u (11477).

syair

E76
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ada lrcpada lcamu sebelum Kami mengubah nrukafuru), lalu Kami
putarlran lre belakang atau Kami httukt mereka sebagailnano lcami

telah mengutulci orang-orang (yang berbuat maksiat) kcryda twi
Sabtu. Dan kctetapan Allah pasti berlahr." (Qs. An-Nisaa' [/l: a7)
Artinya, sebelum Kami merubahnya dari bentuk aslinya- sama seperti
contoh kalimat, t rli UL q*?t Wt'^*'*,,b

Orang Arab juga menggunakan lKata jtr ketika
memaafkan, juga dapat diartikan membinasakan, mengfuancurkan atau

menghapus. Sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab bin Zfiair,

J$;>r,trr '*u ti!-b? i7 riy,ei-rtt -,"l:brk ,
"setiap mata air yang terpanctr (banyakairryn *rrr*, seperti

tetesan keringat.

Aht membersil*on tanda-tanda yang telah pdfr dot ywtg tidok
diketahui.'E78

Para ulama tafsir berbeda pendapat telrtang peNrafsiran katimat
tersebut pada pembahas4l i1i.

Sekelompok ularna berpendapat seperti yang kami utarakan.

Hal itu dipertegas oleh:

17882. Z,akaria bin Yatrya bin Zaa'id menceritakan kepadaku, ia
berkat4 Hajiaj menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu
Juraij menceritakan kepadaku dari Abdultah bin Katsir, ia
berkata: Al Qurazhi menyampaikan kepada kami tentang

firman Altah, 4l {t "L$ 
Gj uya Tuho, kami,

87t Bait ini terdapat ptda Diwan Ka,ab bin Zuhair.Ini menpakan qosidabnya
yang terkenal, "Baotat sa'ad'. Rasulullah sAw telah meryeringarkannya
kemudian memaaflsannya. Lihat Ad-Duyut, (hal. 36).Bait ini juga aifr-dalerrr. Al
Muhorrt Al Wajiz (31139).
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binasakanlah harta benda mereka." Ia berkata, "Maksudnya,

rubahlah arak mereka menjadi batu.'87e

17883. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jt[aij, dari Abdullah bin Katsir, dari

Muharnmad bin Ka'ab At Qurazhi, ia berkata: "Rubahlah

arak mereka menjadi batu."880

17884. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata, Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Abu Jafar, dari Ar-

Rabi, dari Abu Al Aliyatr, tentang firman AUah SWT, .;6
4:J {p "Binasalanlah harta benda mereka," ia berkata"

,,Maksudnya adalalU rubatrlah harta mereka menjadi bahr.'s8l

17885. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdurrahman bin

sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dali Ar-Rabi bin Anas, tentang

firman-Ny4 4:l 'rt '# 
"Binasalwnlah lwrta benda

mereka,,, ia berkata, ''Maksudnya adalalu harta benda mereka

menjadi 6"Lt::8t2

Ito
!tl

Ibnu Athiyyah d,jl,E. al Muhoru Al waiiz (3/139), As-suyuthi dalam Ad'Dwr

it U*rttlr- @n84), menyanda*an periwayatannya kepada Abu Sfikh' dari Al

Qurazhi, serta Ibnu Katsir dalam tafsirnya Q n%)'
Az-Zujai dalam Ma' ani Al Qtt' an (3/3 I ).
eU, i"ii. dalam tafsimf $l19ig), d*g^ redaksi sebelumnya, As-supthi

a; Ad_Dur Al 'Mantsw '(41354), 
kemudian ia menyandarkan

pedwayatannyakepada Abu Syaikh, dari Abu Al Aliyah'

Abu Hatim dal"m tafsirnya (61 1979).
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17886. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada_kami dari Qatadah, tentang firrnan-Nyu, $ "49;4:t1 "Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda

mereka, " ia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa padi-
padi mereka berubah menjadi batu."tB

17887. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Ny4 !r{" 

"$ 
g:

4j"Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka,"
ia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa ladang mereka

berubahmenjadi batu.'E&

17888. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qubaishah
bin Uqbah menceritakan kepada knmi, ia berkata: SuSan
menceritakan kepada kami tentang firman-Nyu, {P ,# g:

4:t1"Ya Tuhan kami, binasakanlah lwrta benda i"rrka,"'
ia berkata, "Mereka berkata, 'Ia benrbah menjadi bafu'."885

17889. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya Al Hammani
menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Mubarak
mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Abu Shalih,

tentang firman-Nya, 4:A {9 ;-9,(!j "y, Tuhan trami,

Abu Hatim dalam +afiirnya (611979), AI Mawardi dalam An-Nukat wa At Uyun
QIMT), dan Abu Ja frr An-Nuhhas &lam Ma'qi Al Qu'an Ql3tt).
Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil Qll77) dm Al Qurthubi dalam tafsirnya
(8/374).
Aku tidak mendapatkan dalam kitab-kitab rujgkan yang kumiliki sanad
riwayatnya sampai kepada SuSan. Lihat As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantiur (41384).
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binasaftanlah harta benda merelca," ia berkata, "Harta benda

mereka berubatr menjadi batu."886

17890. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya,

4:J {t "# 
(1j "Yo Tuhan *ami, binasakanlah harta

benda mereka," ia berkatq "Telah sampai kepada kami

bahwa ladang-ladang mereka menjadi batu.'887

17891. Aku diceritakan dad Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkat4 tentang firnan-Nya" 4;l'{t ":i; 
gi

"Ya Tuhan kami, binasakanlah lnrta benda mereka," ia

berkata, 'Allah mengubatr benttrk asli meqiadi batu yang

6"rrrgir.:r8t8

17892. Yrurus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu ZaLd'

berkomentar, tentang firman Allah, 4:J {t "# 
(15 "Yo

Tuhan ftami, binasakonlah lurta benda mereka, " ia berkatao

"Allah benar-benar telah melakukan hal ltu, dan hal itu

benar-benar menimpa mereka; telatr dibinasakan harta

mereka. Jadi, emas, peralq temak mereka' dan segala sesuafu

milik mereka, menjadi batu-'r8e

Abu Hatim dalam tafsirnya (611979).

Abdurrazzak dalam tafsirnya Ql 177).

Abu Hatim dalam tafsirnya (611979).

Al Qnrthubi dalam tafsimya (E1374).
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Sebagian lain berpendapat bahwa hal itu bermakna bahwa

Allah membinasakannya.

17893. Zakariya bin Yahya bin Abu Zritdah menceritakan kepadaku,

ia berkata: Hajiaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Mujahid, tentang firman-Nya, 4:j {Y ";$ Gj "ro
Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka," ia

berkomentar, "Allah telah membinasakannya."8eo

17894. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Ivlujahid, dengan riwayat yang s.rma

17895. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abu Najilu

dari Mujahid, dengan riwayat yang sama

17896. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadalq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepada kami dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, tentang firman-

rly",A:i{F 
";F,(i3 

'vo Tuhan kami binasakanlah harta

mereka," ia berkomentar, *Mereka dihancurkan dan harta

mereka dibinasakan. "8e 
I

Adapun firman AllalL 4j &'tifl; "Dan htnci-matilah

hati mereka," maksudnya yaitu, ditutupi hingga tidak lagi lembut

Mujahid dalam tafsimya Oal. 383), Al Baghawi dalrrn Ma'olim At-Tanzil
(31177), dan Al Mawardi drlqm An-Nukat wa Al UW QIMT).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611978).
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serta tidak lapang untuk menerima keimanan. Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17897. Al Mutsanna menceritakan kepadakrq ia berkata: Abdullah

menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, bahwa Musa berkata

sebelumFir'aundatang,A:rtb-&\il|'-fi 4$&-i.:;5
i:ii "Kunci-matilah hati rnereka, maka mereka tidak

beriman sampai merelca melihat adzab yang pedih," maka

Allah mengabulkannya, dan menghalangi Fir'aun terhadap

keimanan hingga ia ditenggelamkan dalam keadaan

keimanan tidak (agi) bermanfaat baginya.se2

17898. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapalaryq dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allab ;+r$ i|'ti$ti "Don htnci-matilah hati mereka," ia

berkomentar, "Ditutup hati mereka 'I''it al::{, f;- &f4-
'sampai dia melihat adzab yang pedih', yaitu

penenggelam?n."89'

17899. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami daxi Ibnu Abu Najih, dari

Mujahi4 mengenai firman Allah, ;gj & 3i:;ti "Dan

htttc i -mat il ah hati me r e ka. "8e 
4

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1980).
Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (611979),Ibnu Athiyyah dalam Al Muhonu Al
Wajiz (31139), dan Al Qurthubi dalam tafsinrya (81375).

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 383) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(6ne7e).
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17900. ...ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, &3irljtt
+$ "Dan hmci-matilah hati merekn," dia berkata,

"Yahri dengan kesesatan."895

17901. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sama

17902. Aku diceritakan dari Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu

Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada

kami: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang

firman-Nya, 4;t' & 'til;6 'Dan htnci-matilah hati

mereka, " ia berkomentar, "Dia membinasakan mereka dalam

keadaan kafir."8%

Adapun firman Allall i)i ar:'n'6- & l;;tt6 "Matra

merelra tidak beriman hingga mereka melihat adzab yang pedih,"

maksudnya adalah, mereka tidak mentauhidkan Allah dan tidak

mengakui keesaan-Nya hingga mereka melihat adzab yang

menyakitkan." Sebagaimana riwayat berikut ini:

17903. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahi{ tentang firman-Ny\ 1;4ii6 "Mako mereka tidak

beriman," takni beriman kepada Allah berdasarkan tanda-

t95

896
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611979).
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tanda yang mereka saksikan '8i At:tJl', f;;- & "sampai

merela melihat adzab yarg pedih."8e'

l7g}4. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dengan riwayat yang sulma.

17905. Suwaid bin Nashir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Mujahid, dengan riwayat yang serupa.

17906. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat

yang sama.

l7g}7. Al Mutsanna menceritakan kepada ka6i, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al

Minqari berkomentar, mengenai firman Allatr, thL i5
"Maka mereka tidak beriman," ia berkomentar, "Musa

be,rdoa untuk ftebinasaan) mereka."8e8

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai kedudukan

kalimat t1r!_

Sebagian ahli nahwu Bashratr berpendapat bafuwa kalimat itu

nashab, karena jawaban azr (perintah) menggunakan huruf/a, yaitu

doa terhadap (kebirusaan) mereka apabila mereka bennaksiat. Telah

dinukil pula dari orang yang berpendapat seperti ini, ia U"rFuP
*Kalimat itu nastnbkarena athaf padafirman-Nyu, 6S &\;t-A-
" Mer elra menye satkan (manus ia) dari j alan Englmu. "

an
t9t

Mujahid dalam tafsimya (hal. 383).

en-Numas dalam Ma'ani Al Qur'an, yang disandarkan kepada Mujahid (ild.
3, hd.3ll).



Ahli nahwu Kufah berpendapat batrwa

TafurAkfi'lubui

posisinya jazam,

dikarenakan doa Musa terhadap mereka yang bermakna, t:FT ,6
"Mereka tidak beriman," seperti dikatakan oleh seorang penyair

berikut ini:

et)itrft\\,* o,t ,€t;t t1'4# ; n'e)"
"Maka tidak berbahagia orang di hodapanmu selama menyendiri dan

kamu enggan untuk menemuiht. "89

Maknanya adalah, tidak berbahagia bagi orang yang

menyendiri di hadapanmq dan kamu tidak menemuiku dalam doa.

Sebagian ahli nahwu Kufah berpendapat bahwa hal itu adalatt

doa Seolah-olah ia berkata, "Wahai Tuhankrr, (semoga) mereka tidak

beriman."

Mereka (ahli nahwu Kufah) berkata "Jika karnu ingin maka

kamu dapat menjadikannnya sebagai jawaban atas permiritaannya

terhadapnya, karena perrrintaan itu keluar (tidak termastrk) daxi lafazh

perinta[ sehingga kamu menjadikan katimat itl'- $ pada

kedudukan naslrab, sebab merupakan jawaban (permintaan). Hanya

saj4 hal itu tidaklah mudah, dan jadilah seperti perkataan penyair

berkut ini:

U-# otl:& jyqtib Lsf 'os u-

"Hai unta, berjalanlah secara cepat lagi lehnsa kepada Sulaiman,

s ehingga knmu (dapat) beristirahat. "N

Bait ini karya Al A'ty4 dengan maksud menyindir Yazid bin Mishar Asy-
Syaibani. Lihat Ad-Dtwon (hal. I 77).
Bait syair ini terdapat dalam kitab kumpulan syair Abu Najam. Bait syair

tersebutberasal dari syur raiziah yang panjang.
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Dia berkata, "Tidaklah mudah untuk menjadi jawaban

terhadap doa, karena kalimat tersebut bukan syarth."eor

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam hal itu
adalah dalam posisi jazm, dikarenakan doa. Maknanya adalah,

(semoga) mereka tidak beriman. Aku memilih hal itu tidak lain karena

sebelumnya adalah doa, yaitu firman Allah, 'rii:64)l 
{1" "4; 

g:
)) z-

4t$,$o "Walni Tuhanht binasakanlah harta mereka dan kunci-

matilah hati mereka." Jadi, penggabungan firman Allah \;;ifi
"Malra mereka tidak beriman," lebih pantas apabila dalam bentuk

seperti itu.

Tentang firman AllalL '"f'liaf$V-& "Hingga mereka' f-.-
melihat adzab yang pedih," Ibnu Abbas berkata, "Maknanya adalah,

hingga mereka melihat penenggelaman."

Telah kami sebutkan terdahulu riwayat dari beliau dari

beberapa j alur periwayatan.

17908. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, Ibnu Abbas berkata mengenai

firman Allah, 'rf itAfSif;; g-ihL-fi"Moko mereka tidak' f-.- ' 4-\

Lafazh dull b€rasal dari kata iiult yang dihilangkan hunrf akhirnya. Lafazi .;rtt
bermalcna b€ntuk atau cara bojalau. Sedangkan yang dimaksud dengan

Sulaiman adalah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Lthat Ad-Diwan (hal.
60). Bait syair ini banyak terdapat dalam kitab-kitab Bahasa Arab, diantaranya
Syuh Sytdzur Adz-Dzahab (hal. 401). Terdapat pula dalam kitab Taujih Al-
Lam'i oleh Ibnu Jinni (hal. 361), terbitan Dar As-Salam. Terdapat pula dalam
Tafsir Al Surthubi (8/375) dan Ma'ani Al Qw'an karya Al Farra (l/478).

eor Lihat Ma'ani Al Qur'antaryaAl Farra (11477478\ dan Maiaz Al Qur'ankarya
AbuUbaid"h (lt28l).



beriman hingga mereka melihat adzab

T$sirArt:Ihafui

yang pedih," ia

berkomentar, "Maksudnya adalah penenggelam*.::e02

ooe

O ji'g'&$J;,-ii*:=-6t%;3,;;ii6
( )l o,z ii
d_f'rr+- r

" 1JIah bqf imtrrrt,'sesunguhny a tclah dip erl<enfrrJl<frrl

pennotmur l<frrw ktdilq sebab iat @taDlah l<affnl ber&n
padt ialffi yorJgllms dan iartganlah sel<ali'l<nli l<fltttu

rnm4@i ialorJ oxtng'sreng yorttg tidf,k men'getahui""

(Qs. Yuunus [10]: 89)

Takwil firman Allah: '&8'{; t#rl'?4;:; $ X lt
'.i \:'- { 6-5i W (Allah berftrman, "sesungguhnva tetah

diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kanu

berdua padL jalan yang lurus dan ianganlah sekali-kali kamu

mengikuli iatan orang4rrang yang tidak mcngetnhul t')

Abu Jarfar berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah

atas dikabulkannya (doa) Musa dan Harun terhadap Fir'aun dan

pembesar kaumnya beserta harta mereka. Allah berfirman,

i6 'Atlal, SW berfirman," kepada keduanya, *4 'i
l%;3 " sesunggtthrrya telah diperperunkan permohonan lmmu

berdua,." terhadap Fir'aun dan rakyat (pengikut) beserta harta mereka.

ry Ibnu Abu Hdim dalam ta&imya (6/1980) dan Al Baghawi dalam Ma'alim at-
Toail (31177).
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Jika seseorang berkata, "Bagaimana mungkin jawaban doa

ditujukan kepada dua orang, sedangkan doa tersebut tidak lain berasal

dari satu orang?" Jawabannya adalah, "Orang yang berdoa tersebut,

walaupun sendiri, diaminkan oleh orang kedua. Oleh karena itu,

jawaban doa ditujukan pula kepadanya, karena orang yang

mengaminkan doa (termasuk) orang berdoa."

Seperti itu pula pendapat para atrli tafsir, sebagaimana dalam

riwayat berikut ini:

l7g0g. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdgrrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kalrri dali Ibnu Juraij, dari seorang laki-
laki, dari IkrimalL mengenai firrran Allah, ,i; 'i
lU;'""sesungguhnyatelahdiperkcnankanpermohonan
kamu berdua," ia berkomentar, "Dahulu Musa berdoa dan

Harun mengaminkan. Oleh karena ltq firman (Allatl

berbunyi), l%;3 ';; 
'i 'sesungguhnva telah

diperkenonknn permohonan kamu berdua'. "N3

Beberapa ahli bahasa Arab mengklaim bahwa orang Arab

berbicara kepada satu orang dengan ungkapan gntuk dua orang.

Seperti dalam syair berikut ini:

q '=iI:'Li{:$r €a.';X
"Malra aht ftataftan ftcpada seorang temanht janganlah englau

membuat lrami tergesa-gesa dengan mencabut akarrrya dan memotong

tumbuhan(nya)."eM

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1980)'

Syair tersebut (diucapkan) oleh Mudharris bin Rib'i, yang berasal dari bait-bait

,iuir yuog panjang ialm syatu faktrz. Lihat Ad-Diwot (hal. 253). Dalam Ad'

Diwan tertulis:
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17910. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata:

Zakariyyah bin Adi menceritakan kepada kami dari Ibnu
Mubarak, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abu Shalih,

mengenai firman Allah, (4;:3 .$'; "sesungguhnya
telah diperkenankan permohonot kfrru berdua," ia
berkomentar, "Musa berdoa dan Hanm me,ngaminkan.,,e0s

l79ll. Ibnu Waki menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Abu Zaid
bin Habbab menceritakan kepada kami dari Musa bin
UbaidalL dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkat4 ..Musa

berdoa dan Harun mengaminkan."ffi

17912. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari gurunya, dari
Muhammad bin Ka'ab, ia berkata "Musa berdoa dan Harun
mengaminkan."mT

17913. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja,far
menceritakan kepada kami dari Rabi, dari Abu Aliyah, ia
berkomentar, tentang firman AllatL (21;i $ ';
"Sesungguhnya telah diperkcnankan permohonan lcamu

berdua," ia berkomentar, "Musa berdoa dan Harun
mengaminkan."9oE

17914. Ishak menceritakan kepada kami, ia berkma: AMurratrman
bin Sa'ad dan Abdullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada

q70!:*tt{.'#r eY'.,e'
i: Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1930).o lbtd.* Ibid.
'* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1980) dan Al l\ilawudi dmllan An-Nukat wa

Al Uyun(31449).
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kami dari Abu Ja'far, dari Rabi bin Anas, ia berkata: Musa

berdoa dan Harun mengaminkan. Oleh karena itu, Allah

berfirman, lU;3 .;-J 'i "sesungguhnya telah

diperkenankan permohonan kamu berdua. "9@

17915. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurr:azzak menyampaikan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami dari seorang laki-laki, dali

Ikrimah, tentang firman Allah, l:4fi ,;"; i
"sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu

berdua," ia berkomentar, "Dahulu, Musa berdoa dan Harun

mengaminkan. Oleh karena itu, Allah berfirman, -#'i
l%;tt 'sesungguhnya telah diperlenankan

permohonan komu b erdlta'. "9r0

17916. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas

berkomentar, mengenai firman AllalL lU;"" -4'i
"sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu

berdua. " Maksudnya adalah kepada Musa dan Harun.

Ibnu Juraij berkata: Ikrimah berkomentar: Harun

mengaminkan doa Musa, maka Allah berfirman, -G'i
lH;-t "sesungguhnya telah diperkenankan

permohonan kamu berdua.' 9rr

909

910
rbid.
Abdunazzak dalam tafsirnya Qll79). Disebutkan pula oleh Asy-Syaukani

dalam Fath Al Qadir (hal' 783).
Kedua-duanya As-suyuti dalamAd-Durr Al Mantsw (4/385)'9u



TafsirAth:flwbui

17917. Yunus menceritakan kepadakrq ia berkata: Ibnu Wahab

menyampaikan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Harun AS berkata, "Amin." Oleh karena itu, Allah berfirman,
(4;:' -$ X "sesungguhnya telah diperkenanlcan

permohonan knmu berdua." Jadi, mengucapkan amin
(termasuk) doa, dan (pelakunya) tunrt serta dalam doa

tersebut.912

Adapun firman AllalL l#6 "Sebab itu tetaplah kamu

berdua pada jalan yang htrus, " merupakan perintah dari Allah kepada

Musa dan Harun untuk teguh dan konsisten terhadap urusan keduanya,

seperti menyeru Fir'aun dan kaumnya, mentauhidkan dan menaati

Allah, sampai datang adzab Allah kepada mereka- Telah disampaikan

oleh Allah bahwa (adzab tersebut) merupakan jawaban atas doa

keduanya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

17918. Al Qasim menyampaikan kepada kami, ia berkata: At Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas

berkat4 tentang firman Allall l#, "Maka

beristiqamahlah kolian berdua," bahwa maksudnya adalatr

terus-meneruslah kalian (mengerjakan) perintatrku;

konsisten.

Ibnu Juraij berkata,'Mereka (perawi) bertata 'Fir'aun hidup

selama empat puluh tahun setelah dipanjatkannya doa

ioi:.:r913

t" Ibid.
er3 Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'm (11478), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil Qll78), dan Al Mawardi dalan An-Nuka wa AI Uyun (3/MB).



Surah Yuunus

1;:\1'-f 6;fr',9 |fi$ 1; "Dan ianganlah sekali-tali

lromu mengihtti ialan or(mg-orang yang tidak mengetahui-"

Maksudnya, janganlah kalian berdua menempuh jalan orang-

orang yang tidak mengetahui hakikat ancaman-Ku lalu kalian

meminta ketetapan-Ku tersebut disegerakan. Sesungguhnya

ancaman-Ku tidak ada allhirrya. Seswrgguhnya ancaman-Ku

turun kepada Fir'aun dan adzab-Ku terjadi kepadanya dan

kaumnya.

ccc

6 i,:93 L;;j A41';1!r'e #L -,y,tiU{'

c 5i$ gtrf{ fi ufi6, t;ffi,ar:3$ v v u
@ 4,5vW|yi;yV.+":1L

nDon t<ami 7.envmgl<hfl67.bani l57.ail meltntasi laut,lalu
mer el<a diiluti obh Fin' am dsu b alt tetfi dr arry a, l<m ena

hendak mmgmriayo ilorrt menfudas (rnqela); hinggabiln
Fir' aun irrl tclah hfrnfu tengelan bqlatalah dia,'Say a

Wcdyabahwa fid& d4 tlilwn nellrrinlwt atluolrJ yorrrg

ilipucayai olchbg4/tilsrdL ilut saya tern,Anii(. oto,r.g.ot(mg

yolngberserorh diri (lnqado Nlah)!
(Qs. Yuunus [10]: 90)

Tatrwil firman Alleh: i;;j;i?fr'';$ '$-#1. Gi,6ttft
.5*l1le5i$;Xi{IXe;cS(,tfi ;U""t$y1;1fi;tgr'"i;#
'r;)r51 '- W '$-.#L V. fn n hami memunghinkan bani Israil
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melintasi laut, lalu mereha diikuti oleh Fir?aun dan bala tentaranya,
karena hendak menganiaya dan menindas fmerekaJ; hingga bita
Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia, ,tSaya percayo

bahwa tidak ada tuhan mclainkan Tuhan yang dipercayai oleh bani
fsrail, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri [kepada
AllahJ.')

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah" Kami memisatrkan

laut untuk bani Israil, sehinggamereka (bisa) melewatinya.

Ltl;i?1\ "Lalu mereka diifuti oleh Fir'aun. " Maksudnya,

Fir'aun pun mengikuti mereka i!;+3 "Dan bala tentaranya."
Lafazhil*( a* ii*i Uermatna sama.

Al Kisa'i berkata, "sebagaimana diceritakan oleh Abu
Ubaidah darinya" jika yang diinginkan 'mengihtti'mereka kare,lra

kebaikan atau karena kebunrkan, maka ungkapan itu berbunyi |iijf
dengan me-mahmuz-kat huruf a/fi Namun jika yang diinginkan
'mengilruti' jejaknya atau meniru merekq maka Lift 6sn an huruf ra,

ber+asydid tanpa memahmuzkan htntf alif. Firman Allah, (.i
"Karena hendak menganirya," maksudnya adalah terhadap Musa,

Harun, dan siapa-siapa yang bersarnanya dari kaumnya (bani Israil).

6f;t "Don menindas," yarrgbermakna penindasan terhadap

mereka, merupakan isim masdar yang berasal dari ungkap* 3# t-r;
tib y fi gifur I Ir6.rb ,urrru seperti katimat t::* it;t:;t,n.

eta 
9i9aca oleh Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amru, dan penduduk l<r;diah b;sseperti ri
ti'jb.
Dibaca oleh Hasan dan Qatadah $li aengan men-dhanmahhr;g:uf ain dfi dol,
serta men-/aryrid-kan huruf paz. Contoh: t* 'y'q.,,li Ito merupakan bacaan
yang tidak mutqwatir. Lihrt Al Muharrar Al Wajiz Qll40) dan Al Qurthubi
dalam tafsimy a (8 I 37 7).
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Telah diriwayatkan dari sebagian mereka bahwa ayat tersebut

dibaca ti:-Gtt 136. yang merupakan ism mashdar dan $IL 3ifi- r|,tb,

seperti ,:* frr{t.
Firman Allah, tfi\4:1('t9 "Hingga bila Fir'aun itu

telah hampir tenggelam, " maksudnya adalah sampai ketika

penenggelaman itu meliputinya atau menimpanya.

Dalam ungkapan tersebut ada yang tidak disebutkan untuk

menunjul&an hal-hal yang menjadi pembicaraan, yaitu, "Maka

Fir'aun pwl menyusul mereka bersama bala tentaranya untuk

menganiaya dan menghabisi mereka di dalam laut itu. Lalu Kami

tenggelarnkan dia sampai ketika dia hampir tenggelam."

Firman AtlalL'*W|1*tV. + e;f.a5\$L'ni'i fr i;( 36
'q$rfil "Berkatalah ia, 'Aht percaya balv,a tidak ada tuhan

meloinkan tuhan yang dipercryai oleh bani Israil, dan aht termasuk

orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'." Allah

menyampaikan (dalam ayat tersebut) perkataan Fir'aun ketika

mendekati tenggelam dan yakin akan binasa, yaitu "Alat beriman."

Maksudnya, aku mengakui bahwa tidak ada tuhan selain tuhan yang

diimani oleh bani Israil.

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat

tersebut.

Sebagian membaca dengan )fi, bu"u*rumunnya (penduduk)

Madinah dan Bashratr, yaitu mem-fathah huruf alif pada latazh IX
karena pengaruh i5T1s6adu, kalimat tersebut.



Tafstu Ath:I'hahdri

Ada yang membacany a'$l'r>3iT dengan meng- kas r ah fuxaf al if
pada kalimat ii! karena permulaan khabo, yaitu bacaan umrunnya

penduduk Kufah.et5

Abu Ja'far berkata: Menunrt pendapatku, keduanya

merupakan bacaan yang mempunyai makna yang berdekatan, maka

bacaan mana saja yang dibaca oleh pembaca niscaya ia benar.

Para atrli tafsir berpendapat seeerti ymg kami katakan.

1,7919. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada karni, dia berkata: Musa

bin Ubaidah menceritakan kepada kmi daxi Muhammad bin

Kaab, dari AMullah bin Syadda4 ia berkata: Ya'kub beserta

anak-anaknya menghadap Yust{, mereka berjunlah 72

orang. Sedangkan yang keltrar bersama Musa dari Mesir

berjumlah 600 ribu orang. Tatkala Fir'aun menyusul merek4

mereka pun melihatnya, maka mereka berkata, "Wahai Musa,

manakah tempat rmtuk meloloskm diri? Bukankah kita telah

mengalami kesusahan dari Fir'arm7 Allah lalu mewatryukan

kepada Musa, ';;Si it1;, ,--j5 "Puhtllah batu itu

"t Dibaca oleh Hamzah dan Kisa'i '31'r>3;1 J0 aplgm meng-kasrah }nruf atif.
Alasan keduanya adalah" tersehtrbcralfrir pada firman Allah LiiT
dan kalimat keimman itu terangkai dllrgao kalimt yang dihilangtan. Serupa

dengan firman Arrarr 3-+riJi'i t$<EfiUq 'Ya Tuhan ksmi, kon i telah

beriman, maka caalah ka niAqsono oxntffotg, yang menjadi saksi (atas

kebenaran Al Qur'm don kenabior lvfuhorrrnad)-" (Qs. Al Maa'ida[ [5]: 83).

Tjdak disebutkan apa yang diimani. Be,ntuk s€qrurnanya adalah 'rr5-14'r*ri
ligl ?lt J5 remudian dimulai rmdraian kalimr buu- Yi. 4i::(. eif $i ny'{
|1*t
Dibaca oleh yang lain if Urr aengan hank^tfdulratas p€rtimbangan kalimat

'&. i*irvaifir tatkala irrrrfipng-lcasrat Blgrr, maLafT memberikan pengaruh

(pada kata setelahnya), sehingga dvnoshab-LWllaiiah Al Qira'ati, (hal. 336).

--@l
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dengan tongkatmu," dan laut pun menjadi kering. Allah

menampakkan permukaan bumi (daratan di bawah laut)

rmtuk mereka Fir'aun keluar dengan mengendarai kuda yang

sangat hitam bersama delapan ratus ribu orang dengan wama

yang sama Di bawah Jibril AS adalah seekor Lada wadiqeri

(betina) yang tidak ada kuda betina selainnya. Sedangkan

Mikail memimpin mereka.

Tidak satu omng pun dari mereka yang merasa aneh

bergabungnya Mikail bersama orang-orang

tersebul Tatkala bagian terakhir dari bani Israil keluar, Jibril

pun mendekat dengan kuda betina tersebut, maka kuda-kuda

jantan mencium bau kuda betina, sehingga Fir'aun pun tidak

berrdaya (menatran pasukannya). Fir'aun berkata, *Majulah

kalien, orang-orang tefsebut tidak lebih berhak terhadap laut

dfripada kalian." Fir'aun mengikuti mereka, hingga ketika

bagian ymg paling depan akan keluar, dia bertabrakan, Ul',
it;in;rV|li;tYj..e,{i(c$$ny'ii-IX-Bertcatatoh
dia, Aht Wrcaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan

yang dipercayai oleh bani Israil, dan saya termasuk orang-

or(mg Wtg berserah diri (kepada Allah) '. " Lalu ia diseru,

'c-+rtSt'ut€3 L5 l*; ii'o{r. "Apakah selarang

@ott ksnu percaya) padahal sesungguhnya lcamu telah

&rhaka sejak dohulu, dan knmu terrnasuk orang-orang yang

berbua kenrakan?!"er7

Ktdawodiq erlalah kuda (betina) yang sangat disukai oelh kuda pejantan.

Dis€brdsan bes€rta maknanya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (71395). Hanya

sajc ia tidak menyebutkan berlarmpulnya Ya'kub dan anak-anaknya. Akan
t€tael dischldm keluarnya Musa dan bani Israil, dan jumlah mereka enam

rms ribu rmg;

915

917
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17920. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Atha bin

Saib, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas. (Dengan sanad

yang lain) dari Adi bin Tsabit, dari Said bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ia berkata *Salah seorang menyampaikan kepada

Nabi SAW, maka beliau berkomentar, 'Sesungguhnya Jibril

menyumpalkan tanah kepada mulut Fir'aun, karena khawatir

ia mengucapkan 3ir it iit !r.,ers

17921. Al Husain bin Amr bin Muhammad Al Anqazi menceritakan

ke,padab ia berkata Bapakku menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Atha bin

Sa'rb, dari Adi bin Tsabit, dari Said bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda "Jibril

menywtpalkot tanal, di mulut Fir'anfii, karena hauatir ia
mendaptkut @nproun (Allah).' ore

17922. Ibnu Humaid meirceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Unaisah, dari Katsir bin

Zdzanrdari Abu Hazino, dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi

SAW Uersama, 'Jibril berkata kepadafu, 'Hai Muhammad,

andoi saja engkan merryaksikonht kctila menutup dan

menywtpl mulut (Fir'aun) dengan tanah don lumpur,

Abu Daud Ae-Tha)Sialisi dalam musnadqra (hal. 341), Ahmad dalam

musnadnya (lD4O). Al Ilaitsami ,talzm Mawsid AzlvZham'or (hal. 1745), dan

Al Hindi dalam Koz Ummal (bl. 2995).
Al Hakim dalam Al lu{ust&ak (21240), dia berkomentar, "Hadits inri shahih atas

syarat Asy-syaittani, nalllun tidak diriwayatkan oleh keduanya. Hanya saja,

kebanyakan omng-orang Syr'bah menjadikannya mmquf kepada Ibnu Abbas.

Disetujui oleh A&-Dzababi. Dikeluarkan pula oleh Al Hindi dilam Kanz Al
Ummal (hnil.29,7) dan Al Khathib Al Bagdadi dalam tarikhnya (ild. 5, hal.

276).



Srrrch lfamus

korena Hmtatir dia mendapatkan rahmat Allah lalu Allah

mengampunwa. Maksudnya adalah Fir' aun'. "920

17y23. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad menceritakan

kepada kami dari Ali bin Zatd, dali Yusuf bin Mihran, dari

Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tatkala Allah

menenggelamknt Fir'antn, ia berknta, 'Aht percaya balrwa

tidak ada tulwn kcctnli Tuhan yang dipercryai oleh bani

Israil'. Jibril lalu berkata, 'Wahai Muhammad andai saja

engkau menyaksikan l@tika alat mengambil lumpur laut dan

merrytmpalkamln di mulutrrya karena khawatir ia
mendapatkan ralmrot (ampunan Allah)'.'er

17y24- Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Amr

menceritakan kepadalcu dari Hakkam, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada l<ami dari Atha bin Sa'ib, dari Said bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Tatlala Fir'oun mengucapkan, 'Tidak ada tuhan selain

Allah', mulailah Jibril meniejalkan tanah dan lumpur ke

dalam mulutnya"w

17y25- Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada 1ami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari orang yang telah mendengar Maimun bin

Mihran menyampaikan kepadaku mengenai firman Allah,

Itm Katsir dalam tasirnya QR98), ia berkomentar, "Ibnu Ma',in berkata, 'Aku
tidak mengenal Katsir bin Tadzan'. Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkomentar,

'lrrnojhul'. Orang-orangnya yang lain statusnya tsiqah
Ahad dalam musnadnya Qf245'309), At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qw'an
(3106'), dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir (1293).

Ilm Al Qaisirani dalam Tadzkirah Al Maudkr' at (hal. 63 l)'

vlt
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|1-*t7.+&(.a!i${n$ iil U( "saya percrya bahwa

tidak ada nlun kccuali Tuhan yang dipercayai oleh bani

Israil," ia berkomentar, *Jibril mengambil lumpur laut dan

memasukkannya ke dalam mulut (Fir'aun) lantaran khawatir

Fir' aun mendapatkan rahmat Allah.-e23

17926. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

bin Ali menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Barqan,

dari Maimun bin Mihran, ia berkata: Adh-Dhahhak bin Qais
berkhutbalU ia memuja dan memuji AllalL kemudian berkata,

"Sesungguhnya Fir'aun adalah seorang hamba yang

melampaui batas dan lupa dengan peringatan Allah, maka

tatkala ia tenggelam, dia berkata JAksifi$L6i{ fr U(
i*;iX'*W ',1-t tV. + 'Srya percaya balma tidak ada

tuhan kectnli Tuhan yang dipercaya oleh bani Israil, dan

saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kBpada

Allah)'. Allah lalu berfirman"!r<.$ M a*, i|ifi;
e-+i1ft'Apakah sekarang (baru kamu percaya) sedangkan

dahulu kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk

orang-or(mg yang berbuat kcrusakon' 1n924

17y27. Bapakku menceritakan kepadaku dari Syu'bah, dari Adi bin

Tsabit dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa tatkala

Fir'aun harnpir tenggelam, mulailah Jibril menjejalkan tanah

ke mulutnya karena hawatir ia diampuni.e5

17928. Muhammad bin LJbaid menceritakan kepada kami dari Isa

bin MughiralL dari Ibrahim At-Taimi, bahwa Jibril berkata

Ib,nu Abu Hatim dal"m a&inrya (611982).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya Q1398).
Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (611982).

lt:B
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ecr{ku tidak pemah merasa iri terhadap seorang pun dari anak

cucu Adam untuk diberi ampunan kecuali Fir'aun. Tatkala

dia mengucapkan ucapan (penyesalannya), aku hawatir akan

sarnpai kepada Tuhan, lalu Allah mengampuninya. Oleh

karena itq aku mengambil lumpur dan kotoran laut lalu

kulemparkan ke muka dan kedua matartya."e26

17929. Abu Khalid Al Ahmar mengabarkan kepada kami dari umar

bin Ya'la dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Jibril AS berkata, "srmggulr, aku menjejalkan lumpur ke

dalam mulutnya karena khawatir ia akan mendapatkan

ampunan."927

{toc

'a-+i5r'o, <3 J;t i*; st i$u
" A1at<ah sel<arurg (baru l<mw Fercoya) Pddah*l l<*rrw

talrth &$hal<l selak dakfub drrr.l<mw temlur,sluk ororrrg'

ot olrrg y ffirg bqbut llrrrlsal<frrr!'

(Qs. Yuunus [10]: 91)

Tatnit liman Allah: 'a-#Ji'nZIS tf a;;'ii|fr.
(Apakah sekarang [baru kama percayal padahal hamu telah

durhaka seiak dahulu, dan kamu termasuk orangorang yang

berbuat kerusakan!)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya Q1398).
Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/378).

vL6

vn

@



TatsirAh:I'habafi

Abu Je'fer berkata: Allah memberitahu Fir'aun tentang

buruknya perbuataonya selama hidupnya dan selama masih sehat,

yaitu berlarut-larutnya ia dalam kemaksiatan dan kezhalimannya

terhadap Tuhannya Dia meminta pertolongan dari adzab Allah yang

menimpanlra, ia menyeru Allah sedangkan gelombang laut telah

dan kematian telah mendekatinya.

-4ift-*W |y*t$. + Zi( "Yang dipercaya oteh bani

Israil don sala tennasuk orang-orang yong berserah diri," kepada

Allah. Yaitu (golongan) orang-omog yang tunduk dengan

merendahkan diri kepada-Nya, orang-orang yang memberi pengakuan

dengan penyembahan.

(Allah menjelaskan dalam firman-Nya), "Apakah sekarang

engkau menetapkan ibadah untuk Allab, berserah diri kepada-Nya

dengan mercndahlrm diri, mengesakan-Ny4 padatral engkau telah

mendurhakain5ra sebelum hmm adzab-Nya kepadamu..'yang

(kedurhakam t€Nebut) membuat-Nya murka terhadap dirimrl dan

kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi

lagi menyimpang dari jalan-Nya? Jadi, mengapa (sebelumnya) kamu

tidak mengakui apa yang .kamu akui sekarang, sedangkan

(sebelumnya) kamu berada pada waktu yang tepat dan pintu tobat

telahteftukarmtukmu?

cco
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"Mal@ Pddn hmi ini Kanti selarnatlsrt badmwrw zupay a

lwnu dopm menjadi pelaioronbagi ormtg.ordng yclrtg

daturg ses;r,dalvrru dan. senmgguhny a l<cbany al<m dmi
momtsia lengah dmi tandn tanil.cl l<elomsann l<f,n i."

(Qs. Yuunus [10] z 92)

Takwir riman A[ah: '4;6irt- it<rhitir,iqS i1'6
Sjri q)l & -.r!i 'n 6 Lb (Maka pada hari ini Kami

selamathan badanmu supaya hamu dapat meniadi pelaiaran bagi

orang4rang yang datang sesudahtnu dan sesungguhnya

hebanyakan dari manusia lengah dori tando-tanda hehuasaan

Kami)

Abu Ja'far berketa: Allah berkata kepada Fir'aun, *Pada hari

ini kami membawa jasadmu ke an-naiwa (tempat yang tinggr), agar

(orang) melihatmu dalam keadaan binasa, yaitu bagi orang yang

mendustakan kebinasaanmu.

Firman AllalL '';); JfL 'A 6K)- "supavo meniadi

pelajaran bagi orang yang datang setelahmu," maksudnya adalah

agrtr oftmg setelahmu mengambil pelajaran darimu. Oleh karena itu,

mereka terhindar dari kedurhakaan kepada Allah, kekafiran, dan

berbuat kerusakan di muka bumi.

An-najwa adalah suatu tempat (yang lebih) tinggi dari daratan

sekelilingnya.

;t rZ *-';s',-Sb {F.'g :n',P
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"Melra orangyang berada di halamannry sama dengan di tempat
tingginya, dan orangyang nyaman seperti orcmgyang berjalan di

tempat yang tidak terhalangi dori sinar matahari (tanah lapang).,'e8

Para ahli tafsir berpendapat seperti pendapat kami. Riwayat
yang menjelaskan demikian yaitu:

17930. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Mu'tamar bin Sulaiman menceritakan kepada
kalni dari bapaknya, dari Abu Salil, dari eais bin Ibad dan
selainnya, ia berkata: Bani Israil berkata kepada Musa,
bahwa Fir'aun belum mati. Allatr pun mengeluarkannya, dan
mereka melihatnya sebagaimana mereka melihat sapi
merah-ry

17931- Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepada kalni, ia berkata:
Ibnu ulayyah menceritakan kepada kami dari said bin Jariri,
daxi As-Salil, dari Qais bin Ibad <rang yang paling banyak
mengetahui tentang bani Israil-, ia berkata, ..Tatkala tentara
Fir'arm yang paling depan sampai di laut, kuda(nya) takut
terhadap al-lihba,e30 salah satu kuda diserupakan dengan

I<uda betin4 maka kuda jantan mencium baunya.,, -.-Saya

kira dia berkata, "Maka terlepaslah kuda betina tersebut, lalu
kula jantan mengikutiny4"- Oleh karena itu, tatkala tentara
Fir'aun yang paling alfiir masuk ke dalam laut dan bagran
terakhir bani Israil telah keluar, laut diperintahkan (untuk

Bait syair t€rsebu terdapat dalam kitab Al Aghori (lll7s). Bait syair tersebut
milik Aus bin lrajar, penyair dan pemuka Jahiliyah. Ia wafat pada tahun 2
sry620 M. Bait syair ini disebutkan pula oleh Al eurthubi daram Ar Jomi' li
Alrlwn Al Qu'or(8879).
Ibnu Athilyah dmttan Al Muhuro Al Wajiz Qtl4l).
Al-Lihba dengan kasroh artinya angin fi antara dua gunung. Disebutkan pula
celah angin antra dua gunung. Lihart Lisot At Arab (kata: v.A).

v29
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kembatisepertisemula),danlautitupuntertutupkembali
bagimereka.Banilsraillaluberkata,..Firauntidakmati,dan
samasekalitidakakanmati.''Allahmendengarkan
pengingkaran mereka terhdap nabi-Nya' maka Allah

menjadikannya terdampar di tepi pantai' seperti seekor sapi

merah, dikerubuti oleh bani Israil"'e3l

17932. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin

UbaidahmenceritakankepadakamidaliMuhammadbin
Ka,ab,dariAMultahbinsyaddad,mengenaifirmanAllat',
6+46V,:r i$t "Maka pado lwri ini Kami selamatknn

badanmu,', ia berkomentar, 
..Badannya, jasadnya yang

dihemPaskan laut--e32

17933- Al Mutsanna menceritakan kepada kard, ia berkata: Abu

Hudzaifahmenceritakankepadakami,iaberkata:Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih' dari

Mujahid, mengenai firman Allatr, ;+4'1{"i'iA'6 "Maka

padahariiniKamiselamatkanbadanmu"'iaberkomentar'
"MaksudnYa adalah tubuhmu'"933

17934. Al Mutsanrra menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami daxi Waraqa dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dengan riwayat yang sama'

q[

'9n
t1,3

Ihu Katsir menyebutkan dengan riwayat yang sama dalam tafsnnya Q 1359)'

Ihr Katsir dalam tafsimY a Q D68)'

M"j"htd d"lam 
"rtn vi tn"L 1's11.ar Bag!-awi 4-y.!''dim At-Tarait

ir7tol, dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uwn QlaaD'

-
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17935. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat

yang sama dengan tadi.

17936. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Ashbagh blnZadid menceritakan kepada kami dari Al Qasim

bin Abu Ayyub, ia berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tatkala Musa telah

menyeberangi lautan, beserta semua yang ikut dengannya,

laut itu pun ke,mbali menyatrl menenggelamkan Fir'aun dan

pfra pengikutnya. Para sahabat Musa berkata, 'Kalrri

sungguh takut kalau Fir'aun tidak tenggelam, dan kami tidak

yakin ia telah mati'. Musa lalu berdoa kepada Tuhannya,

sehingga Dia pun me,ngeluarkan mayat Fir'aun dari lau! dan

para sahabat Musa prm yakin ekan kematian Fir'aun."9r

17937. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazlrd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

fggnaaa_$mi dari Qatadah, tentang firman Allah, q iit
'a; 6t iA <-9 {,q"Maka pada hari ini Kami

selamatkan badanrnu supaya kamu dapat menjadi pelajaran

bagr orang-or(mg yarlg datang sesudahmu. " Maksudnya,

sebagian bani Isra'il tidak percaya kalau Fir'aun telatr mati,

maka Allah melempar mayatnya di tepi pantai supaya mereka

bisa melihatnya langsung.e35

tsa Ibnu Abu Hatim dalam aftirnya (6/1933).
s5 As-suyuthidalamAd-Dur Al lilotstr (4R88).
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17938. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

{ari Ma'mar, dari Qatadalu tentang ayat, ,{nL A <r9.
fi\1. "supoya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orong-

orang yang datang sesudahmu," bahwa maksudnya adalalt

agar bisa menjadi tanda bagr yang ada di belakangmu.

Ia berkat4 "Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, sebagian

orang tidak percaya akan hal itu, sampai akhirnya Allah

mengeluarkan mayatnya dan menjadi pelajaran untuk orang

ss1s1rhrrya.,,e36

l7g3g. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu At-

Taimi mengabarkankepadakami dari ayahny4 dari AbuAs-

salil, dari Qais bin Ibad atau lainnyq sama dengan hadits

IbnuAbdul A'la, dari Ma'mar.

l7g4}. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

bin Raja menceritakan kepada karni dari Ibnu Juraij, dari

Abdullah bin Katsir, dari Mujatrid, tentang ayat, 'tr'$ (ti
44 "Mokn pada hari ini Kami selamatkan badanrnu,"

artinya adalah, dengan jasadmu.e3T

l7g4l. ...ia berkata: Muhammad bin Bukair menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang 
"yut, 'it$i (tf

44"Maka pada hmi ini Komi selamatkan badanmu," ia

berkata, "Artinya yaifu, dengan jasadmu."938

Abdurrazzak dalam tafsirnya (21 17 8).

tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1983) dan Asy-syaukani Mlam Fath Al

Qadir (hal.784).
Ibid.
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17942. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Sebagian kalangan

bani Isra'i1 mendustakan batrwa Fir'aun telah mati, maka

jasadnya pun dilemparkan ke pinggir pantai agar bisa dilihat

oleh seluruh bani Isra'il."

Dia berkata, "Memerah seolah sapi jantan."e3e

Pendapat lain mengatakan bahwa makna kalimat ini adalah,

Kami selamatkan jasadmu dari lautao, dan Kami keluarkan dari lautan

itu. Mereka yang mengatakan demikian adalah:

17943. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlu

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku menceritakan

l6epadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, i$$
\t: J{tL tl6frt-Afr,#"Maka pada hari ini Kami

selamatlran badanmu supmya kannu dapat meniadi pelaiaran

bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Arti\ya Allatt

menyelamatkan jasad Fir'aun dari lautan agar bisa dilihat

oleh bani Isra'il, dan mereka melihat mayatnya setelah mati

tenggelam.%o

Jika ada yang berkata, "Apa grma kata Uf.t 'dengan

badanmu' dalam ayat ini? Apakatr bisa menyelamatkan

mayatrya tanpa badannya sehingga perlu ditambahkan kata

'dengan badanmu2"

tse Al qurthubi dalamtafsirnya (s1379).s As-SuyuthidmJamAd-Darr Al Milttstr (4/388).
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Jawab, ..Bisa saja Allah menyelamatkannya dalam keadaan

hidup. Bila bisa saja demikian, maka Allah pertegas dengan firman-

Nya 'Dengan jasadmu', untuk memberi kesan batrwa yang

diselamatkan hanya badan, tidak beserta rohnya'"

Firman-Nya, 3j# W); l; c()l i; 6 "rV "Dan

sesungguhnya ftebanyaftan dari manusia lengah dari tanda'tanda

kckuasaan kami." Maksudnya adalatr dari hujjatr-huiiatr yang Kami

sampaikan, mereka lalai dari semua itu dan tak memikirkan apa yang

ada dibatiknyq atau mengarrbil pelajaran darinya'

occ

6 *ti lri,ig)33 $€:Y$ &*-'LU uYi.';Ai

6(q#i1:tr,#-6: "ot-l;u'i,V'6 1;;t r1

@i'jq-u,
oDmt sesznggu hrrya Karli tclah nenenpdfkan bani Is:ail

di tenpat t cdiffifi\.t y cng bagw dan Karri bqi muel<a

rezeki d*t y*gbaik baik.Mdlr/x merel|6 fidak berselisih,

lgcuflli setclah itawngtnpodo rnerela pengetalwfln (yarrs

ter sebut datorr T unU) . Senrngguhny a Tufimt l.6,mu dfi<frrr

nennfitsl<mt antara msela difiariKiamat tentnr.g apa

yorng mrl:el<a Puselisil*mt' iht"
(Qs. Yuunus [10]: 93)

Takwil firman Allah: ;,*S::gioT* Jr#LTr, UYi';n;

i,j#- y-tjKt+/ ti!;i-tr,#-i?fiL$'it'V'6 1;)?i 6 #i
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@an sesunggahnya Komi telah menempatkan bani Israil di
tempat kediaman yang bagus dan Kami beri mereka rezeki dari yang
baik'baik. Maka mereka fidak berselisih, kecuali setelah datang
hepada mereka pengdahuan [yang tersebut dalam TauratJ.

Sesungguhnya Tuhan karrru ahon memutuskan antara mereka di
Hari Kiamat tentang oW yang mereka perselisihkan itu)

Abu Ja'far berketa: Allah berfirman, "Kami tempatkan bani
Isra'il di suatu tempat yang hik."

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr Syam dan
Baitul Maqdis.

Ada pula yang mengatakan batrwa itu adalah syam dan Mesir.
Riwayat yang menjelaskan demikian yaitu:

17944. Ibnu V/aki menceritakan kepada karni, ia berkata: Al
Muharibi Abu Al Walid menceritakan kepada kami dari
Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, gje ?9
"Tempat kedimroryng baik," ia berkata, "Negeri yang baik
yaitu Mesir dm Syam."%l

17945. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mubmad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, ,i:V'W ,,Di

tempat kcdiorro, yang bagus," ia berkata, *Allah

menempatkan mereka di Syam dan Baitul Maqdis."e42

Ibnu Abu Hatim dalam ta&irnya (6/1985), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn (2/M9), Al Baghawi datalrn Ma'alim At-Torail (3/180), dan Ibnu Athilyah
dalamAl Muhmro Al Yajb(31142).
Abdurrazzak dalam ta8irrya (afi, dan Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya
(6/1e85).

-@l
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17946. Yunus menceritakan kepadalu, ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu z,aid berkatu

tentang maksud firman Allatr SwT, lil &i;y-n, UYt ';;);

Qj-2 "Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan bani

Israil di tempat kediaman yang bagus, " yaitu Syarn'

Latu ia membaca aya! <r^g4QKi,4t,f;t ly "Ke

sebuah negeri yang Kami telah rnemberkahinya untuk sekalian

mmusia." (Qs.Al Anbiyaa' [21]: 7l)''ot

g*lli i; r$5i3 "Dan Kami beri merepa rezeH dari yang

boik-baik" Artiny4 Karni beri bani Israil rezeki yang halal, Ymg

merrpakan rezeki Yang baik.

'$f ir,}V'6 \;iir 6 " Maka rner e kn tidak b er s eli s ih, kc cual i

setelah datins kcpada mereka pengetahuan (yang tersebut dalam

Tard)."
Allahberf,rman,*Merekayangkamiperlakukansepertiitutak

pemah berselisih, sampai datang kepada mereka hal yang sebenamya

sudah mereka ketahui. sebelum diutusnya Muhammad, mereka yakin

dengan kenabian Muhammad berdasarkan sifat yang telatr tertulis

dalam kitab mereka, tak ada yang membantah hal itu di kalangan

mereka sendiri. Tapi, setelah ia diutus dan membawa watryu kepada

me,teka sesuai dengan tanda-tanda yang sudah mereka ketahui,

ternyata sebagian dari mereka mendustakannya' dan yang beriman

k€eada Muhammad hanYa sedikit."

Itulah makna firman Allah, M ?:V 
'i* 1;;:g;1(ii "Matra

mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka

(6/1985) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al

lvlutwro Al Wai iz (3 I 142)'
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pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat)," yang berarti sampai

datang sesuatu yang sudah mereka ketahui, berupa kebangkitan

seorang nabi dari Allah.

Dalam ayat ini, kata /rll ditempatkan dalarn pengertian ljlrll.
Sebagian ada yang menakwilkan kata /.lt di sini dengan kitab

dan wahyu Altah. Merekayang berpendapat demikian adalah:

17947. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid berkat4
tentang firnan AllalL N ?:V $-\jlc3(3"Mol* merelm

tidak berselisih, kecwli setelah datang kepada rnerelca

pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat)." Ilmu di sini

adalah kitab Allah yang diturunkan kepada mereka dan berisi

perintah-Nya kepada mereka Tidaklah mereka berselisih

melainkan setelatr turunnya ilmu kepada mereka. Bukankah

mereka berperang lantaran kezhaliman mereka yang

mengikuti hawanafsu?

Dia berkata, "Kezhaliman ifu ada dua macam, yaitu: (l)
berlombalomba mendapatkan dunia sehingga rela saling bunuh. (2)

merasa diri benar dan orang lain salah, sehingga memaksakan

pendapatrya kepada yang dianggap salah tersebut."

'o;#- )ili,( t1-r4i ii tr ,6-4:'3!"sesungguhnya
Tulun kamu akan memutuskan antaro mereka di Hori Kiamat tentang

apa yang mereka perselisihlcan itu." AJlah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan mana

yang benar di antara kelompok bani Israil yang berselisih pada Hari

Kiamat nanti. Mereka yang berdusta akan dimasukkan ke dalam

neraka, dan yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga."
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Itulah keputusan Allah yang akan diterapkan kepada mereka

tentang kenabian Muhammad SAW.

o{to

{M&#aw*r*fu,
'Makn iil<n l,anw (Nfuhrm:.rnr',nd) bradt ilalan l+uagu'

rdgu(m tentnng aSa ymg Kami amntl<art l'epadmru, mal&

taryat<mrlah l<e4ilt oftmg'or(mg yang menrhaca kitab

sebeluml<omu.Sesnnggztmyatalahdaurrsl<cbmarart
tccpadanw ilmi Tilwvrru, sebab itu iangaay1lah selcali.l<ali

l<ffiw temoryulc ofilttg'or4ng yorrJg rolgtt'tmgtt'D

(Qs. Yuunus [10]: 94)

rarrwit rinnen A[ah: 6-5i ,t;:, niL{jt4+s O&og
'ui:$'u 5Kt6 3\j a.353',i'aw nd*ii'";i-
(Maka jika kamu [MuhonmadJ berada dalam keragu-raguan

tet:tang alrs yang Karrri tutunkan kepadamu, maka tanyakanlah

hqed. orang4rfang yang membaca kitab sebelum hamu

Scsungguhnya telah ddang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu,

sebab itu janganbh sekdi-kali hamu termasuk ofang-orang yang

ragu-ragu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Bila kamu ragu tentang apa yang Kami

sampaikan ini kepadamu wahai Muhammad, karena bani Israil

berselisih dalam masalah kenabianmu padahal mereka sudah tahu
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bahwa engkau adalah utusan yang akan diutus kepada seluruh

makhluk Allah, dan mereka sudatr mendapati sifat-sifatnu tertulis

dalam kitab mereka, baik dalam Taurat maupun lnjil, maka silakan

kau tanya orang-orang yang ahli membaca kitab di antara mereka,

seperti Abdullah bin Salam dan semisalnyq yang dapat dipercaya dan

beriman kepadamu, serta jangan bertanya kepada para atrli kitab yang

kafir terhadapmu."

Senada dengan yang kami kemukakan di sini adalatr perkataan

para atrli tafsir dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17948. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, ia berkata: Ibnu Abbas berkatq

tentang finnan Allah, # n d*ii'o;:i- <r-ili ,9'
"Maka tanyakanlah kcpada orang-orang yang membaca

Htab sebelum kamu," yaitu Taurat dan Injil yang bcrtemu

dengan Muhammad SAW dan mereka beriman kepadanya.

Allah berfirman, 'Tanyakan kepada mereka bila kamu masih

ragu bahwa sebenarnya kamu sudah tertulis di dalam kitab

mereka'."94

17949. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berkat4
tentang firman AllalL # n6*rt 5;:i <rji ,P
"Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca

kitab sebelum kannu, " ia berkata, "Yaitu Abdullah bin Salam,

% Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn Ql45O) serta As-Suyuthi dalam Ad-
Dtrr Al Mantsur (41389), dan menyandarkannya kepada Abu Syaikh dari Ibnu
Abbas.
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ia merupakan salah seorang ahli kitab yang beriman kepada

Rasulullah SAW.'e45

17950. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

atiarr, ,A# a. C+rt 'o;:i <rii ,p "Mat(a

tarryalranlah kepada orang-orang yang membaca kitab

sebelum kamu," yaitu ahli kitab.q6

17951. Aku diceritakan dari At Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Utaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh- Dhahhak berkatq

tentang firman Allah, # ng+:i5;i O-li ,9
"Malra tanyakanlah kcpada orang-orang yang rnembaca

kitab sebelum kamu," yaitu mereka yang bertakwa dan

beriman dari kalangan ahli kitab yang bertemu dengan Nabi

sAw.e47

Bila ada yang berkata, "Apa mrmgkin Rasulullah sAW ragu

terhadap informasi yang diberikan Allull sampai-sampai Allah harus

u"rn o,*, n.l/:i'o;:i <r-$i ,Flai;uli'q+6 A3og
,Afi ,U6- jika lcamu (Mutammad) berada dalam keragu-raguan

tentang apa yang Kami tyrunkan kcpadamu, mala tanyaftanlah

kcpada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu'? "

Jawabannya: Tidak demikian. Riwayat yang menjelaskannya

adalatr:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/19S6) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al UyunQl450).
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 383).

Ibn:u Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1986) dan Al Mawardi dalam An'Nukot wa

AlUyunQl450).

945

945

947
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17952. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair, tentang firman Allall -Y{i'Crgg 
CSog

iSy"Mol* iika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-

raguan tentang apa yang Kami arur*on kepadamu," ia

berkata, "Beliau tidak ragu dan tidak pernah bertanya."e48

17953. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, iaberkata: Suwaid bin

Amr menceritakan kepada karni dari Abu Awanah, dari Abu

Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman 4llut, e&og
AF u.&it6;:i o_$i ,y$y{:|-esL, ,,Mafo

jifu kamu (Muhammad) berada dolam keragu-raguan

tentang apa yang Komi turmkan kcpadamu, maka

tanyakanlah kcpada orang-orang y@tg membaca hitab

sebelum kannu?" Ia berkata, *Tapi beliau tidak pematr ragu

dan tidak pula bertanya."qe

17954. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Al Qasim bin

Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Bisyr

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dan

Manshur, dad Al Hasan, tentang ayat ini, ia berkatq

"Rasulullatr SAW tidak pernah ragu dan tidak pernah pula

menanyakannya."9so

17955. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada katni dari Qatadatr, tentang ftman Allah, A(Kog

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1986).

Ibid
Ibid.

9'lt

919

950
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& n,'-i +-!r6;i <r"tri,y $Vuii-q 9v " Matra

iitu larnu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan

tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka

tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab

sebelum ftamu?" Disebutkan kepada kami bahwa Rasulullah

SAW bersabd4 "Aht tidak pernah ragu dan tidak pernah

pul a me nany akannya. "9s 
I

17956. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkat4 Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami,

dari Ma'mar, dari Qatadah tentang firman Allah SWT, "[
& n i*-fr'o;i_ O,tri ,y4tu{iV46 03
"Maka iika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-

raguan tentdng apa yang Kami turunkan kcpadamu' maka

tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab

sebelum kamu?" telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah

SAw bersabda' ,,Ahl tidak pernah ragu dan tidak pernah

pul a m e tuny akannYa. " 
9 5 2

Bila ada yang bertanya, "Kalau kenyataannya seperti yang

engkau sebutkan, lalu mengapa kalimat ini hanrs ada?"

Jawab, "Dalam kitab ini lebih dari sekali sudah kami jelaskan

batrwa orang Arab biasa mengatakan kepada hamba satrayany4

'Kalau kau benar-benar budakku maka laksanakan semua perintatrku''

Padahal, si tuan ini sudah tahu batrwa sang budak pasti mengetahui hal

itu. Sama halnya dengan perkataan seorang bapak kepada anaknya,

'Kalau kau Anakku maka berbaktilatr kepadaku'. Padatral sebenarnya

Abdurrazzak dalam mushannafoya (10211) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(7t402).
iUa*iur-t dalam tafsirnyaQllTg),Al Qurthubi dalam tafsimya (81382) Az-

Zarralrfisyari dalan Al Kasysyaf QD90).

951
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ia tidak ragu dengan status anak tersebut sebagai anaknya. Kalimat-

kalimat seperti ini biasa diucapkan di kalangan mereka, dan kami

sudah menyebutkan itu dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Hal yang

sama juga terdapat dalam firman Alluq ';A'6 ;li;'ift J(, i5
6l gi-u y#yd;a;Ei,iq1fr fr; nsibn tutkata Attah

berlata, "Wahai Isa putra Maryam, apakah kamu yang mengatakan

lrcpada manusia, 'Jadikan aht dan lbuht sebagai sembahan selain

Allah'?" (Qs.Al Maa'idah [5]: Il6)

Padahal, Allah sudah tahu batrwa Isa tidak pernah mengatakan

itu. Ayat ini pun kasusnya senrpa, Nabi SAW tidak pernatr r4gu

terhadap apa yang diwatryukan Allah kepadanya, dan Allah ptm tahu

akan hal itu. Dia hanya berbicara kepada Nabi SAW menggrrnakan

batrasa keseharian kaumny4 karena dengan lisan merekalatr Al

Qur'an diturunkan."

Firman Allah 4j n'6:fr 3;C 'Ii! "srrrnggrhnya telah

datang lrebenaran kcpadamu dari Tuhanmu..." lni merupakan khabar

daxi katir ,iir yang berstatus mubtada'. Allah berfirman, "Ahl
bersumpah bahwa telatr datang kebenaran yang pasti adanya bahwa

engkau adalatr utusan Allah, dan Yatrudi serta Nasrani sebenanrya

mengetatrui hal itu dan mereka melihat sifat-sifafinu persis seperti

yang tertulis dalam kitab-kitab mereka."

'";gl 'o 5K 51 " sebab itu ianganlah setrali-kati kamu

termasuk orang-orang yang ragu-ragt." Artinya, janganlah kamu

termasuk orang yang meragukan kebenaran informasi tersebut, karena

memang demikianlah kenyataannya.

Kalau ada yang berkata, "sesungguhnya ayat ini diucapkan

kepada Nabi SAW, tapi yang dimaksud sebenarnya adalah orang yang

tidak percaya akan kebenaran kenabian Muhammad SAW, tapi
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mereka telah memperlihatkan keimanan dari mulut mereka. Ayat ini

menjadi peringatan baginya akan sesuatu yang membawanya kepada

keyakinan yang penuh di datam hati, sehingga tak ada lagi yang perlu

disangsikan dari kenabian tersebuj. lni sama dengan firman Allah,

@ r1-f q 54 6i al-&e)friJ rSJ( &{; ii 6 {!i
'Wahai Nabi, bertalwalah kcpada Allah dan janganlah kamu

mengihtti orang-orang kafir don munafik sesungguhnya Allah Maha

Tahu tagi Maha Biiaksana'. (Qs. Al Ahzaab [33]: l). Maka ini

merupakan pernyataan yang tidak dapat disangkal kebenarannya."

cco

i;r*p,V.KOji'u'i,K{;
,.;;ti

"Ddnselcali.l<aliion,lganlahl<rrrrutr,r,rnorxl/r-orotrg.orolrrg
yclrJg menfustal<m ayat eyat y'.jilah yang twnyebabkm'

l<ffiw termasti/r. orar.*or(mg yang ntgi.'

(Qs. Yuurrus t10]: 95)

Talrwil firman Allah: ;i '*q'fr.K O-li b";K 1;

ip-J2i$ 'e 3KA @an sekali-kali iangantah kamu termosuk

orang4rrang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabhan

kamu termasuk otang-orang yang rugi)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman mengingatkan Nabi

Mutrammad sAw, "wahai Mgharnmad, janganlafu sekali-kali kamu

terrrasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang sangat
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jelas bukti-buktinya sehingga karnu bisa terjebak menjadi orang yang

tertipu dan menjual nikmat Allah dengan kemurkaan serta a&ab-

Nya."

ooo

fi @ 6j;i{ a; 3: ? #^ii, oii'",1
@;$( 36;tv;i{-it;JLff{

"sesr,rngutwryo ordng.oftmg ydrJg tclah Pasti tarhadap

mq ela lc;orlfunat Tuharurru, tidaldah alsrJ b qinwv
meskipun datutg kepado mqekn segalg mttcotn lcetarangary

hingga nrrl.iel<a menyal<sil<frrr ddzab yarng p"dih."
(Qs. Yuunus [10]: 96.97)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-

orang yang pasti tertimpa keputusan Tulranmu itu 
-wahai

Muharnmad- akan terkena laknat Allah."

';t*iil & ;il iJ {t "Ingatlah latout Allah itu atas diri

orang-orongyang zhalim." (Qs. Huud [11]: l8)

Laknat itu pasti menimpa mereka. Misalnya dikatakan, * *
rG Oil ..Si fulan pasti terkena (akibao ini," artinya bila hal itu sudah

p*ri uf.* iaalami.

Firman-Ny 
" ;;'L$ @'oj;i- { " Trdoktoh akan beriman,

meskipun datang kcpada mereka," a{inya, mereka tetap tidak akan

bisa menerima hujjatr-hujjah dari Allah dan tetap fidak akan mengakui
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keesaan-Nya, serta tidak akan beriman bahwa engkau adalah

Rasulullatr.

Firman-Ny a, 1(-t1, iL ff:V Jj " Meskrpun datang kepada

merelca segala macam keterangan," meskipun didatangkan semua

bukti dan tanda-tanda kebenaran, mereka tetap tidak akan percay4

sampai mereka melihat sendiri siksaan yang pedih, sebagaimana

Fir'aun dan bala tentaranya tidak 63u beriman padahal sudah jelas

bukti nyata kebenaran di hadapan merek4 hingga akhirnya mereka

merasakan adza;b yang pedih. Ketika adzab itu datang barulah Fir'aun
berkata, *Aku beriman kepada Tuhan yang diyakini bani Israil, dan

aku termasuk orang-orang yang bemerah diri." Terlambat, itu adalah

saat kalimat sudah tak berguna lagi baginya.

Hal yang sama akan dialami oleh para penyembah berhala dan

lainnya yang tidak mau beriman kepadamu dan tidak mau menjadi
pengikutmrl bila telatr datang masa keimanan mereka tak lagi
berguna

Senada dengan yang kami kemukakan di sini adalah perkataan

para atrli tafsir dalam riwayat berikut ini:

17957. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, i:9 #;k OJiitL-
'oj"L{ A; "sesunggulmya orang-orang yang telah pasti
terhadap mereka lulinrot Tuhanmu, tidaklah akan beriman,"

ia berkat4 "Artinyq sudah pasti datangnya murka Allah
kepada mereka lantaran maksiat yang mereka lakukan."e53

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 383).

I

I

I

I

I
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17958. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, OJi 3L

'ohL1 A; Ug (*,!{- "srrungguhnva orans-orans

yang sudah pasti atas mereka kalimat Tuharunu tidaklah

merelra beriman," maksudnya adalah, sudah pasti datangnya

murka Allah lantaran kemaksiatan yang mereka lakukan.esa

cco

$-7(u5 J3i;5i fu-r6 &L i;; z,s s s
@,* i)WV3{ i{-J Ogii (,t:i "# GK
"Dan mengapa tidak ado (penduduk) suata kon yang

beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain

kawn Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman,

Kami hitangkan dari mereka adzab yang menghinakan

dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan

kepada mereka sampai pada waktu yang tertentu"

(Qs. Yuunus [10]: 98)

rarrwil lirman AIIah: iSJyW{q1i &Lr^:-i Ug *iE

* 8L:i#'V!rt;{.Jr o"-fi1L-#GKW(6 3} ro""
mengapa tidak ada [penduduhJ suatu kota yang beriman, lalu

imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tathab

,, AMurrazzak dalam taftirnya (1180) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(6/1e86).
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mereka [kaum Yunus ituJ beriman, Kami hilanghan dari mereka

adzpb yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri
kesenangan kepada mereka sampaipada waktuyang tertentu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, *Tidakkah ada satu

negeri yang beriman? Demikianlah yang disebutkan dalam bacaan

Ubay 'cjtl 'z;-j Uri >gf.rss Makna kalimat ini adalah, tidak ada satu

kaum yang beriman sebelum turunnya adzab Allah kepada mereka,

sehingga iman mereka berguna buat mereka. Misalnya, Fir'aun yang

tenggelam, ketika sudah datang adzab Allah barulah ia beriman,

padahal ketika itu imannya sudatr tak berguna lagr."

ir;i51 "selain kaum Yunus," sebab hanya mereka yang

keimanannya masih bermanfaat saat adzab sudah hampir menimpa

mereka dan kemurkaan Allah zudah ditetapkan atas mereka. Allah
mengecualikan kaum Yunus dari kalangan semua penduduk negeri

yang tidak berguna lagi keimanan mereka Allah menginformasikan

bahwa hhnya kaum Yunus yang masih bisa bermanfaat keimanannya

dan belum terlambat.

Kalau ada yang berkata, "Jika halnya seperti yang Anda

sampaikan" yaitu ayat -qrfiAi &i i:-5 ag {J; 'oon mensapa

tidak ada (penduduk) sufltu kota yang beriman, lalu imannya itu

bermanfaat kepadanya', yang artinya kaum itu akan tetap ingkar,

maka mengapa kataijt di sini manshub (beralfiiran fothah),padahal
bila suafu istitsna'sebelumnya adalah kalimat pengingkaran, maka

seharusnya menjadi marfu'. Yang benar dalam perkataan orang Arab

adatah, !i1 \ lai i'6 6 'Tidak ada seorang pun berdiri selain

e55 Al Fara dalam Ma'ani Al Qtr'an (lt47g), Abdurrazzak dalarn tafsirnya
(2180), Az-Ztryaj dalam Ma'oti Al Qtr'm (1133, 34), dan Ibnu Athiyyah
dalamAl Muhsro Al WajizQlV3).
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saudarirmu'. '!';fi ll';6ii ef U"Tidak ada seorang pun yang keluar

kecuali ayahmu'."

Jawab, "Itu benar bila benda yang dikecualikan merupakan

bagian dari yang disebutkan sebelumnya. Dalam contoh tersebut kata

saudara termasuk jenis kata'seorang pun'. Demikian pula kata 'ayah',

merupakan bagian dari kata 'seorang pun'. Sedangkan apabila

jenisnya berbeda, maka balrasa yang fasih adalah me-manshub-karr

mustatsna (benda yang dikecualikan). Msalnya engkau berkata, q! 6
tftl'lt",r-i ;t';tt.J 'Tuk ada seorang pun yang tersisa dalam rumah itu

kecuali pasak'. Itu karena pasak bukanlahjenis atau bagran dari orang.

lni sama dengan perkataan An-Nabighah A&-Dzubyani berikut ini:

i*l'u, a.;')\ Y: (:;'*
1z-

'Tak sanggup menjowab, dan nnnah kosong itu bukan milik siapa

PUn'.u955
aa

.rfilt t'.rlb3t, &''iJK
' Ke cual i lrondang-kandang hew an yang terbua dori kc sus ahan dan

lrepayahan serta lubang-lubang sekeliling kernah seperti kolam yang

digali untuk mirrum tunggangan mereko, akor tetapi kolam tersebut

sangat tandtts'.957

Di-nastvb-kannya k^ta iilti\ | karena mustatsna (benda yang

dikecualikan) bul€n berasal dari jenisnya

e56 1ri adalah 'ajz (pagalan kedua) dari sebuah bait syair milik An-Nabigfialr
Adz-Dzubyani . Lihat A d- D iw an (hal. 3 0).

e57 Bait ini masih termasuk penggalan bait sebelumnya karya An-Nabighah Fng
berjudul "$ tt:s S- ia memuji An-Nu'man dan memohon maaf karena pernah

menyindir Al Minkhal Al Yasykuri dan dua putra Qri', serta mengklaim bahwa

ia tidak pernah mengadu domba mereka , Liltaf. A&Diwot (hal. 30).

bc

,1ittV# t t!'$tif rL

-ffit
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Inilah yang terjadi pada pe-nashab-an kata |;i ?:j, karena

mereka bukan termasuk umat yang disebutkan sebelumnya. Mereka

bukan dari jenis mereka, meski sama-sama keturunan Adam. Istitsna'

(pengecualian) semacam ini dinamakan oleh ahli bahasa Arab dengan

rutma istitsna' al munqathi'. Kalau saja kaum Yunus itu termasuk

bagian dari umat sebelumnyq maka seharusnya disebutkan secara

marfu',tapi mereka adalatr sebagaimana yang sudah aku terangkan.

Senada dengan yang kami terangkan adalatr pendapat para ahli

tafsir dalam riwayat berikut ini:

17959. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, -qL-Wi.5LZ;AgS*
"Dan mengapa tidak ado (penduduk) suatu kota yong

berirnan, lalu imannya itu bermanfaat kcpadarrya. " Artinya,

tidak ada suatu negeri yang beriman lalu imannya itu

bermanfaat baginya ketika adzab Allah telah datang, kecuali

yang terjadi pada negeri Yunus.es8

Ibnu Juraij berkata: Mujatrid berkata, *Tidak ada suatu negeri

yang beriman lalu imannya itu masih bermanfaat rmtuk

mereka (diterima di sisi Allah) selain negeri Yunus yang

beriman dan masih diterima keimanan -ereka'95e

17960. Biysr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

As-Suyuthi dalelm Ad-Durr Al Mantsur (41391), dari Ibnu Al Mundzir, Abu
Sfikh" dari IbnuAbbas.
Mujahid dalam ta&irnya (hal. 383) dan Ibnu Abu Hatim dalam ta&irqra
(6t1987).

95r

959
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kepada kami dari Qatadalu tentang firman Allah, Ug {tr1
s):i";iGK licp ,$i.if Jy-Q*-yffi;a( L-i

*, Jyffij"fr;{-;1 O "-fi 
"Mn mengapa tidak ada

(penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu

bermanfaat kepadarryn selain kaum Yunus? Tatkola mereka

(koum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka

adzab yang menghitukan dalam kehidupan dunia, dan Kami

beri kcsenangan kcpada mereka sampai pada waktu yang

tertentu." Artinyq tidak pernah t€dadi pada umat-umat

sebelum mereka. Umat sebelum mereka kafu kemudian

beriman setelah adzab Allah datang kepada mereka dan

mereka pun dikenakan adz:ab itu Hmya kaum Yunus yang

tidak demikian. Kaika mereka kehilmgan nabi mereka dan

merelca yakin adzub telah me,lrdekat kepada mereka, Allah

pun meniupkan tobat ke dalam hati mereka. Mereka pun

memisahkan setiap hewan temak dari anak-anaknya,

kemudian berteriak mohon ampunan Altah selama empat

puluh malam. Tatkala Allah zudatr mengetatrui keseriusan

mereka, dan hati mereka sudah dipenuhi penyesalan dan

tobat, maka Allah memaafkan mereka dengan menyingkirkan

adzzib yang sebelumnya sudah me,ndekat kepada mereka.

Dia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Yunus adalah

keturunan yang berada di da€rah Mosul (hak)."*

17961. Muhammad bin AMul A'la mencedtakan kepada kami, dia

berkata: Mutlammad bin Tsaur menceritakan kengda kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, ,,3j-Oiy"Selain

* Ibnu Abu Hatim dalam taftimya (6/198E) dm Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(7t404).
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laum Yunus," dia berkata, "Telah sampai informasi kepada

kami batrwa mereka keluar dan singgah di sebuatr gundukan

tanah dan memisatrkan hewan ternak dengan anak-anaknya.

Mereka berdoa kepada Allah selama empat puluh malam

sampai Altah menerima tobat mereka."e6l

17962. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Hamid Al Hamani menceritakan kepada kami dari Ismail bin

Abdul Malik, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Kaum

Yunus sudah diliputi adzab sebagaimana kuburan diselimuti

1uirr.:1962

17963. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada kami dari Shalih Al Murri, dari Qatadah, dari Ibnu

Abtas, ia berkata, *Telatr ada marabatraya yang akan jatrh

menimpa kaum Yunus, bahkan jaraknya tinggal sepertiga mil

lagi dari mereka Narnuq ketika mereka berdoa, Allatl

melepaskan mereka dari marabahaya itu.-e6l

17964. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid tentang ayat, ;5$tW-Wi&(i:5 Ag S*
tFfW ,?i -*n mengapa tidok ada (penduduk) suatu

lrota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kcpadanya

selain kaum Yuruu7 Totkala merekn (kaum Yunus itu),

Abdurrazzak dalam taftirnya (2/1 80).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1989).

As-Suyuthi dzlamAd-Dur Al Mantsur (41392)'

961

90
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beriman," ia berkata, "(Maksudnya) sebagaimana kaum

Yunus masih dapat bermanfaat iman mereka."

Abu Hudzaifah menambatrkan dalam haditsnya: Dia

(Mujahid) berkata, *Tidak ada satu pun negeri yang

berrranfaat keimanan mereka ketika mereka melihat adzab

menimpa mereka kecuali kaum Ytmus. (Allah berfirman),

'Kami beri mereka kesenangan'."ry

17965. AI Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ja'far

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi bin

Anas, ia berkatq "Ada seseorang yang ahli membaca Al

Qur'aq dan dari hafalannya ia me,lrceritakan kepada kami

tentang pemerintahan Umar bin Al Khaththab RA. Dia

bercerita tentang kaum Yunus. Nabi Ytrnus mengingatkan

kaumnya, tapi mereka justru mendustakan beliau.

beliau menyarnpaikan akan ada adzab yang menimpa

merek4 lalu ia pergl meninggalkan mereka. Tatkala

kaumnya ini melihat batrwa adzab telah mengepung merek4

mereka pun segera meninggalkan rumah-rumah dan menuju

tempat yang tinggi untuk berdoa kepada Allah dengan penuh

keil*rlasan, supaya Allah mengfuilangkan adzab tersebut serta

mengembalikan rasul yang diutus kepada mereka."

Dia berkata, "Mengenai hal itu, tunrnlah ayat, i;; Ug S*
0*ir 1r:i;;.6 $J(W,ii rf'i tffi_{i$i iA(
* Jy'i*j VK 'ri;rt 'Dan mengapa tidak penduduk

suatu negeri yang beriman lalu imannya itu bermanfaat

untulcnya selain kaum Yunus? Tatkala mereka beriman Kami

ry Uu.lahid dalam tafsirnya (hal. 383).
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hilangkan dari mereka adzab yang menghinalan dalam

kehidupan dunia dan Kami beri lresettangan kepada mereka

sampai waktu yang tertentu'- Tid*- ada satu negeri yang

sudah dikepung oleh adzab lalu Allah hentikan adzab itu

kecuati kaum Yunus. Ketika Yunus melihat itu, ia telatr jauh

meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah serta

mempersoalkan Tuhannya. Dia pergi dan mengira tidak akan

dapat dikejar hingga akhimya ia naik ke kapal, lalu kapal itu

diterpa badai."

Dia lalu menyebutkan kisah Yunus secara keseluruhan'e6s

17966. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: syibl

menceritakan kepada kami dali Ibnu Abu Najih, ia berkata
..Tatkala mereka melihat adz,it telah turun, maka setiap

wanita memisahkan diri dari anaknya, baik manusia mauprm

.hewan ternak. Lalu mereka semua b€rdfui dan berdoa kepada

Allah serta mengilfilaskan keimanan mereka' Akhimya

mereka melihat bahwa adzab itu telatr dihilangkan dari

mereka. Ketika adzab itu telah dihilangkan dari mereka,

Yunus berkata kepada dirinya, 'Haruskah aku kembali

kepada mereka, padahal aku telah mendustakan mereka'?

Sebelgmnya Ygnus telah menjanjikan akan datangfrya adzab

pada subutr ketiga. Ketika itulah ia pergr dalarn keadaan

marah dan berburuk sangka"ffi

s Lihat Tarikh Ath-Thabari (11376'1.
* bir"U"*- dengan makna y,mg sama oleh As-suyuthi dalan Ad-Durr Al

Montsur (41392).
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17967. Al Harits menc€ritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan menceritakan

kepada kami dari Ismail bin AMul Malik, dari Sa'id bin
Jubair, ia berkat4 "Ketika Yunus diutus kepada kaurmrya, ia
mengajak mereka kepada Islqm, namua,rtrereki tidak mau

mengikuti. Kemudian dikatakan kepada beliau, 'sampaikan

kepada mereka (kaummu) bahwa adzrlb akan datang kepada

mereka pada waktu Subuh'. Setelah beliau mmemberitahu

kaumny4 kaumnya justru berkata 'Kami belum pernah

melihat dia (Yrmus) berbohong, maka cobalah kita tunggu

apa benar ancamannya Bila ia masih berada bersama kalian,

berarti tidak akan tedadi apa-ap1 tapi bila ia sudah pergi

sejak malam hri, berarti adzab itu benar-benar akan datang

pada waktu Subuh'.

Ketika tiba pengfoujung malam, beliau pun mengambil

sebuatr kantung besar dan mempersiapkan sesuatu darinya
lalu pergi meninggalkan kampungnya. Pada waktu pagi,

mereka pun diliputi adzab, sebagaimana seseorang yang

diselimuti pakaian di dalam kubu. Orang-orang pun berpisah

dari anak-anaknya, demikian pula hewan ternak, berpisah

6s6 apft-anaknya, lalu mereka semua memelas di hadapan

Allah. Mereka berkata, 'Kami beriman kepada apa yang

dibawa dan disampaikan oleh Ylrnus'. Akhimya Allah
melepaskan adzab itu dari mereka

Sementara itq Yrmus keluar untuk melihat adz.ab itu, tapi ia
tak melihat ap-ap4 maka ia berkata, 'Mereka pasti sudah
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merasa dibohongi olehku'. Dia pun keluar dalarn keadaan

kecewa kepada Tuhannya dan menuju lautan.'e67

17968. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Isra'il, dari Abu Ishak, dari Amr bin Maimun,

ia berkata: Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kami di dalam

baitulmal, ia berkata, "sesungguhnya Yunus AS telatr

menjanjikan kepada kaumnya dan mengabarkan kepada

mereka batrwa adzab akan datang kepada mereka tiga hari ke

depan. Akhimya, mereka memisahkan setiap anak dengan

ibunya dan kelur untuk memohon ampunan kepada Allah,

sehingga Allah akhimya melepaskan mereka dari adzab itu.

Yurus kemudian datang lagi (ke kampungnya) untuk

menyaksikan adzab tersebut, tetapi ia tidak melihat apa-apa'

padahal (aturan di sana) adalah, barangsiapa berdusta dan

tidak mampu mendatangkan bukti, maka ia dibtrnuh. Dia pun

perg dalam keadaan kecewa"958

17969. Ibnu Humaid menceritakan kepada ka6i, ia berkata: Yatrya

bin wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: shalih Al

Murri menceritakan kepada kami dari Abu Imran Al Jauni,

dari Abu Jald Jailan" ia berkata' "Ketika kaum Yunus

tertimpa adzab, mereka datang menemui salah seorang

syaiL*r yang merupakan sisa ulama mereka. Mereka berkata

kepada syaikh itu, 'Adzab Allah sudah datang kepada kami,

lalu menurut engkau apa yang harus kami lalcukan'? Dia

Kami belr.rm mendapatkan arsar semacam ini dengan sanad atau redaksi

tersebut Ibnu Abi ftatitt menyebutkan dalam tafsirnya dengan sanad dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas.
Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (6/1988).
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menjawab,'Katakanlatr, ",e;;t F 
t? 6-s|€ | q ? U

'Uf lf oy ? u-i" "wahai Yang Maha Hidup ketika tak ada

kehidupan, watrai Yang Maha Hidup, yang menghidupkan
semua yang mati, wahai Yang Maha Hidup, tiada sembatran

selain Engkau".'

Allah akhirnya menghilangkan adzab itu dari mereka dan
memberi mereka kesenangan sampai waktu yang

ditenfukan."e6e

17970. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, ia berkata: Telatr sampai informasi kepadaku

bahwa dalam catatat Ibnu Mas'ud, kata lli tertulis >qi.e,o

Firman Allah, $K i{.J a git jt:i # GK l}:r;-VJ
"Tatlrala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangtan dari
rnerelca adzab yang menghinakan dalam kehidupan dunia." Artinya,
ketika mereka sudah beriman dan mempercayai rasul mereka setelah

sebelumnya mereka diliputi adzab, Allah pun menghilangkan adzab

itu dan menghilangkan kehinaan yang menimpa mereka dalam

kehidupan dunia.

W JLi% "Dan Komi beri kcsenangan kepada merelm

sarnpai lrepada waWu yang tertentu." Artinya, Kami undurkan masa

mereka dan tidak menyegerakan adzab bagi mereka. Kami biarkan
mereka tetap bersenang-senang dalam kehidupan dunia sampai batas

waktu yang telah Karni tentukan.

oco

*' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1988).
e70 Abdurazzak dalam tafsirnya (2/180) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/383).
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;r c6"rGdL ,r:\i c;'.;y 4:{7 i;
@-;ul,t;,k ir,iui

"Ddrr Jil<alau Tuhanrnu menghendnki, tenatlah berimart
senlud or(mg yang di nntl<abwli sehmtlmrya. Mal<a apal<ah

l<fltfiit (lrerrdak) memal<sa marutsia wpaya merela rnenjadi
or (mg- or cmg y dng b efimf,n sanrumty a? "

(Qs. Yuunus [10] t 99)

Takwil firman Allah: *|t?,r:\i Ci:G9 &jiC$;
!-ut 1;'k d- ;"t!1 i{i ';ln @an jikatau ruhanmu

menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi

seluruhnya. Maka apakah kamu [hendakJ memaksa manusia

supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

"Kalau saja Tuhanmu itu berkehendak 
-watrai 

Muhammad- maka

semua yang ada di bumi akan beriman kepadamu dan membenarkan

bahwa kamu adalah utusan Allah, dan apa yang kamu bawa kepada

mereka 
-berupa 

ajakan menyembah hanya kepada Allah dan

mengesakan-Nya- adalah sesuatu yang benar. Akan tetapi Allah

tidak menghendaki hal itu, karena sudah ditetapkan dalam keputusan

Allah sebelum engkau diangkat menjadi rasul bahwa mereka akan

menjadi kafir dan tidak akan beriman kepadamu. Mereka tidak akan

percaya catraya kebenaran yang karnu bawa. Hanya mereka yang

sudah ditetapkan Allah akan bahagia sejak awal sebelum

diciptakannya langit dan bumi yang akan beriman kepada kamu."
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senada dengan yang karni kemukakan tadi adarah pernyataan
para atrli tafsir dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17971. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, tt;& e:.ji A n G9 li::A !3,,Don
jilralau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semuct

orang yong di muka bumi seluruhnya. " Serta firman-Nya tij
-aS aty,iyAi fr *A 5( "Drn tidak ada seorang pun

alran beriman kecuali dengan izin Allah. " Juga ayat-ayatlun
yang senadq yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW
sangat berkeinginan keras agar setiap orang beriman dan

mengikuti beliau ke jalan pehrnjuk. Oleh karena itu, Allatr
mengabarkan kepadanya bahwa tidak ada yang akan beriman
kecuali yang sudah ditetapkan Allah sejak pe4yebutan

pertama batrwa dia merupakan ahlu sa'adah (orang yang

akan berbahagia). Sebalikny4 tidak akan ada yang sesat

kecuali yang telatr Allah tulis sebagu ahtu asy syaqa'
(penyandang kesengsaraan) sejak penyebutan (takdir)
pertama.gTl

.. - .B!"ada 
yang berkata, "Lalu apa makna ayat, .;.-j'.ii O JGg

U+ f+<- 'Tentulah beriman semua orang yang di muka bumi
seluruhnya', padahat Y$" k 'setiap' menunjukkan makna gf
'semuanya'dan sebaliknya? Lalu apa fungsi pengulangan kedua kata

tersebut?"

nr Abu Ja'far An-Nuhhas dalarr Ma'ani Al eur'an et3ZO), Al eurttrubi dalam
taftirnya (8/385), Ibnu Al JavzidxbmZad Al Masir (4167).
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Jawabannya, "Para ahli bahasa Arab --{alam hal ini sebagian

ahli nahwu Bashrah- menjelaskan bahwa kata ti,b+ 'semttanya'

dalam kalimat ini berfungsi sebagai taukid (penguat). lni sama dengan

firman Allah, ,# q*,:yYf;i{ 'Janganlah kalian meniadikan ada

dua sesembahan'. (Qs. An-Nahl [6]: 51). Dalam perkataan q6t
sebenarnya sudah mengandung makna dua sesembahan, tapi ditambah

kata i^A sebagai t aukid.

Ada pula yang mengatakan bahwa kata 6li terletak setelah

t ata lriii karena # selalu berposisi sebagai taukid, tidak yang lain,

sedangkan kata i'il5 bisa berposisi taukid atau ism.

Kalau dikatakan kedua kata ini boleh digabung, maka

demikian halnya dengan kata {.tA *d;+ Kalau ada yang berkata,

'Aku punya satu dan dua dirham', maka ia cukup berkata, e\: qy
atau ftralrr k.ri, tidak perlu mengucapkan angka setelahnya, karena

angka satu dan dua (dalam batrasa Arab) tidak mengandung

kemungkinan jumlah lain, berbeda dengan angka jarnak (tiga keatas)

yang harus disebutkan angka sebelum kata bendanya lantaran

mengandung kemungkinan semua angka (dari tiga sampai

sepuluh)."e72

6-9)t l;'K {o SUi 6l eA "Matra apatrah tramu

(hendak) memalrsa manusia supaya mereka menjadi orang-orang

yang beriman semuanya? "

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Mereka

tidak akan mempercayaimu watrai Muhammad. Mereka tidak akan

menjadi pengikutmu dan mengakui apa yang karnu bawa, meski

engkau sangat berkeinginan kuat untuk itu, sekalipun kamu memaksa

n' Lthat Al Muharrar Al Wajizkaryalbnu Athiyyatr (31145).



mereka. Apakah kamu yang akan memaksa mereka
terhadap apa yang kamu bawa dari Tuhanmu?"

TafstuAthXlufuti

untuk beriman

Oleh karena itu, Allah berfirman kepada beliau (ada ayat
ketinggalan), yang maksudnya, "Tinggalkan orang-orang jatril yang

memang sudah ditakdirkan Allah tidak akan beriman kepadamu."

JP

cco

6Z)( W) i;trty,SL<;i fr *it<,{6
'ojl"{ <rJ(

nDan ddak ada seorang W dl<arrbefinfrnl<earuli dengmt
i1irn 1Jlcrh; dilr| y''l;lah meninlpdkrlrr kernrnl<aan lnpado

or (mg. of ong y arJg fidak memp er gunalcart alcaln5t d,."

(Qs. Yuunus [10]: 100)

Takwil firman A[ah: iit ai,u,$ <;i 6 ;l €rhr,
'olb-{ <r-il( ["G]i P;J (Dan tidak ada seorang pun akan

beriman kecuali dengon izin Allah; don Allah menimpokan

kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan

akalnya)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada Nabi-Nya,
*Tidak ada di antara jiwa yang Aku ciptakan akan beriman kepadamu,

wahai Muhammad, kecuali atas izin-Kq maka janganlah kamu

memaksakan diri untuk memberi petunjuk kepada mereka. Sampaikan

saja kepada mereka janji Tuhanmu untuk mengadzab merek4 lalu
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tinggalkanlatr mereka, karena petunjuk untuk mereka hanya ada di

Tangan Tuhan yang menciptakan mereka."

Ats-Tsauri mengatakan bahwa penafsiran ayat, ,iit at,U,$y
"Kecuali dengan izin Allah, " adalah:

17972. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari SuSan, tentang firman Allah,

,5, Ai"u,$yGi ;t & <196, "Dan tidak ada seorang

pun akan beriman kecuali dengan izin Allah," ia berkata,

"Dengan takdir Allah.'e73

Sedangkan pada ayat, 'ol4l- { 6-r,i :i" <Ei 34j
"Dan Allah menimpalean kemurkaan kepada orang-orang

yang tidak mempergunakan alcalnya." Allah menegaskan

bahwa Allahlah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja

yang Dia kehendaki agar bisa beriman kepadamu wahai

Muhammad, Dialah yang akan memberi izin agar mereka

membenarkanmu dan menjadi pengikutmu serta mengakui

apa yang kamu sampaikan dari Tuhanmu. Sedangkan

kenajisan berupa adzab Allah. dilekatkan kepada orang-orang

yang tidak berakal, yaitu mereka yang tidak memikirkan apa

yang Allah turunkan 
-berupa 

hujjah-hujjatr, pelajaran, serta

ayat yang menunjukkan kenabian Muhammad SAW- serta

hakikat apa yang kamu serukan kepada mereka 
-berupa

pengesaan Allah dan meninggalkan semua tandingan untuk-

Nya-.

% Al Qurthubi dalam tafsimya (SDS6).
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17973. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, 5;{.)i 3q, "Dan Attah
menimpakan kemurkaan," ia berkat4 "Maksudnya adalah

kemurkaan."974

cco

,;"', 415 usi,*Y5 6'iis rfii etir
i'ili$+5

"Katalcanlah, 'Perhatil@rllah dpa yorrlg oda di langit dflrr di
btnrti. Tidakldh bamanfaot tadn lcBlansaan y'.Jilah dfrrl

rusttl.rasti yang men$eri puingatanbagi orang.ordng yang
finakbqim.olrt'."

(Qs. Yuunus [10]: 101)

rakwir nryT AI!h: ,i:,Y;6'iU+8i4f,C,it$i $'u;;i{ ,5 ,}'rh$ LtSi Tiin*ooun, "perhatikantah apa yans
ada di langit dan di humi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan

Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang
yang tidak beriman.u)

Abu Ja'far berkata: A1lah berfirman, "Katakan 
-watrai

Muhammad- kepada orang-orang musyrik dari kalangan kaummu

'n lbnu Abu Hatim datam aBirnya (6/1990) Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun Q1452) Abu Ja'far An Nuhas datem Ma'aai Al Qur'an Q1320) Ibnu Al
Iavi dalam Zad Al Masir (4/68).

itpt,i,
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yang memintamu mendatangkan ayat-ayat yang mendukung

kebenaran dakwah yang kamu baw4 berupa tauhid kepada Allah dan

meninggalkan sekutu-sekutu-Nya,'Lihatlah, wahai kalian, semua

yang ada di langit 
-berupa 

tanda kebenaran yang menunjukkan

hakikat dakwahku kepada kalian berupa tauhid kepada Allah. Ayat-

ayat itu berupa matahari dan bulan yang ada di langit, pemisahan

siang dan malam, dan turunnya hujan membawa rezeki kepada seluruh

hamba. Juga ada tanda-tanda di bumi berupa gunung-gunungnya,

tetumbuhan yang ada kepadanya, serta makanan pokok penduduk

bumi itu sendiri. Dalam semua itu terdapat pelajaran dan hikmah bila

kalian mau berpikir dan men-tadabburi-nya. Yang paling penting

adalah, Tuhan yang menciptakan itu semua seharusnya hanya Dia

yang disembah dan tak boleh dipersekutukan dengan apa pun dan

siapa pun."

Alrah berrirman, 'oj;iJ +5,;"3315 USi,;it13 "ridaktah

bermanfaat tanda kehtasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." Maksudnya,

semua tanda 
-yang berupa ayat dan bukti kebenaran, serta

pelajaran- dari umat-umat terdahulu yang telah ditimpa adzab dari

Allah tidak akan berpengaruh pada orang-orang yang memang telah

ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Mereka tetap tidak

akan beriman dan tidak akan mempercayainya sedikit pun.

ooo

ji& e w (r$i r$'Jr$ L 6iJib. ti
6#G&;oL${rt
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"Mqel<ailotkrnretulriwgu.ntrttgglkec.z,rrli(kciailian'
kr:iadiarl) y@g saino ilmgan leiailimJ.l<eiadian (y mrg

menirnpa) orung,or(mg yolttg talah tcrdalwlu sebelurn

rnerel<a- I<atiatluartla/lo 'Mal,a hmrygu@ se.su?rgguhnya alcu

pun terrnawk or(mg. or ar.g y ofig tnsnuuggu bq sana
koalmt.n (Qs. Yuunus [1O]: L0Z)

Taknit trrmen Altah: u.tiL <r$i'S y$y<rr$i-Slt
6;6i <; & ayftS$ SW (Mereka tidak menunssu-

nunggu kecudi tkejodion-keiadianJ yong sama dengan keiadian-

kejadian lyang nminpa] orangarang yang telah terdahulu

sebelum mereha. Kafianhhr "Mako tunggulah, sesungguhnya aku

pun termasuk otutg<mng yang menunggu bersama kamu")

Abu Ja'frr bcrkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW sebagai peringatan kepada kaumnya akan adanya

adzab yang disegerakan datangnya, sebagaimana yang menimpa umat-

umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasul dan tidak mau

bertauhid, "Apakah mereka menunggu adzab dari Allah, sama seperti

hari-hari yang dilalui oleh para pendahulu mereka, seperti kaum Nuh,

'Aad, dan Tsamrd? Katakan hai Muhamma4 kalau itu yang mereka

tunggu, maka Allah ekan mengadzab mereka (Katakan pula), 'Aku

juga termasuk ormg-omng yang menunggu agar kalian mendapatkan

adz.ab dan murka Allah-"

Senada dengm yang kami kemtrkakan adalah pendapat para

ahli tafsir dalam riwayd-riwayat berikut ini:

17974. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

mencerihkm kepada kami, ia berkata: Sa'id

kepada kmi dari Qatadah, tentang firman

menceritakan

Allah, ,fit
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4 u". \'v <r,i{ ,\ii 'Ji$y ot}6- "Mereka tidak

menunggu-nunggu kecuali (cejadian-keiadian) yang sama

dengan kejadian-keiadian (yang menimpa) orang-orang

yang telah terdahulu sebelum merekn. " Artinya, adzab-adzab

Allah yang telah ditimpakan kepada umat-umat sebelum

mereka, yaitu kaum Nuh, 'Aad, dan Tsamud.eT5

17975. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari ayabnya, dari Ar-Rabi bin

Anas, tentang firman Allah, O-fi ,6 l:"$y<rtUi- Si'
O#i <j &1 A\ V6'v i':4 *:tif; " Mer e ka tidak

menunggu-nunggu kecuali (kejadian-lceiadian) yang sama

dengan kejadian-keiadian (yang menimpa) orang-orang

yang telah terdahulu sebelum mereka," ia berkata, "Allah

menakuti mereka dengan adzab dan pembalasan-Nya,

kemudian mengabarkan kepada mereka bahwa bila mereka

melakukan hal yang s€rma, maka Allah akan menyelamatkan

Rasul-Nya beserta orang-orang ryng beriman bersamanya.

Auah berfirman, GG G; J)tK ti( QiLfti# i
'b-'rr35i { 'Kr*udian Kami selamatkan rasul-rasul Kami

dan oru-ng-orong yang beriman- Demikianlah menjadi

kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang

beriman. Demikianlah kebenaran yang pasti Kami lakukan

untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman"'e76

ooo

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (61199l) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

Ma' ani Al Qtn' an Ql32l).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(61199l).

975

976



T$sirltdl.:Ihafui

d tliG G: atK\fir. O.t6 (%# fr
@,o-r;l3xi

"Ken,^udi.cft Karriselamatlcmtrusttl-rasulKarridr,nuang.
orcmg y drrg b qimmt.D ertikianlah meni ad.i l<ew aiib an atas

Kar'j meny elomatl<mt oft tng. or arJg y arrg b erimmt.,
(Qs. Yuunus [10]: 103)

rakwir firman Arrah: E aiK\j-;r. <r_$t w,#'i
'b^-:ixl 

6!t<id"7r"*udian Kami seramathan rasur-rasur Kami dan
orang-otang yang berimon. Demikianlah menjodi kewojiban atas
Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, *Katakan hai
Muhammad kepada orang-orang musyrik dari kaummu itu,
'Tunggulatr seperti hari-hari orang-orang terdatrulu sebelum kalian,
yaitu umat-umat yang dibinasakan oleh Allah'. Bila itu datang, maka
yang celaka hanyalah mereka dan tidak akan menimpa selain mereka.
Kami akan menyelamatkan rasul Kami, Muhammad sAw, beserta
orang-orang yang beriman (pengikutnya), sebagaimana Kami takukan
kepada rasul-rasul Kami yang terdahulu, Kami binasakan orang-orang
yang mendustakan mereka dan menyelamatkan oftLng-orang yang

beriman kepada mereka"

';t-y"35i d,w g as{ "Demikiantah menjadi kewajiban
atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman." Artinyq
sebagaimana Karni lakukan kepada orang-orang terdahulu, Kami
selamatkan orang-orang yang beriman dan membinasakan umat yang
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lain. Seperti itulah kami melakukannya kepadamu wahai Muhammad,

bersama orang-orang mukmin, tanpa sedikit pun keraguan.

ooo

air#6ifi5t,fi u, i "& aiKot ;\ti q;i- i;
'*:"fi'$i;:69;" c li,ii i5 iS, ii pi

@ ar;:ii
"Katakartlah, 'Hai monusia, iil<akarut masih dalarn

l<eragu-raguan tentang agarnal<u, mal<n (l<etalwilah) al<u

tidak menryertbah yangkarrw sembah selain Nlo,h' tetapi
al<u menyembah Atlah yarlg al<mt mernatil<mtkamu dan al<u

telah diperintah supdya termasttk ardrlg-orang yang
berimmr'." (Qs. Yuunus [10]: 104)

T akwil fi rm a n Alla h : 35 -fi ,e; i rd:. A !&ol lUri f|lri- S
'wJ\\'* ifi -i $;'*; "ii fi fr- SJi ;i' ri" n'o.,fr 'u"5i

(Katakanlah, "Hai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan

tentang agamaku, mnka (ketahuilah) aku tidak menyembah yang

kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang okan

mematikan kamu dan aku telah diperintah supaya termasuk orung-

orang yang beriman.")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Katakan, hai Muhammad, kepada orang-orang

musyrik dari kaummu yang menganggap aneh wayu yang diturunkan

kepadamu, 'Bila kalian ragu tentang agamaku yang aku ajak kalian
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masuk ke dalamnya, dan kalian tidak tahu bahura itu adalah kebenaran

yang datang dari Allah, maka sungguh akutidak akan menyembah apa

yang kalian sembah, berupa berhala yang tidak bisa mendengar dan

melihat, serta tak berguna untuk apa pun itu'."

Ini merupakan seni bicara yang hahrs.

Makna kalimat ini adalah, jika kalien ragu terhadap agamaku,

maka kalian sebenarnya tak perlu ragq dan sebenarnya yang harus

kalian ragukan adalatr sesembahan yang kalian agungkan itu, berupa

berhala yang tak dapat melakukan apa-ry,tak bisa memberi manfaat

dan tak pula dapat membahayakan. Berbeda dengan agamaku, yang

tak pantas kalian ragukan, karena aku menyembah Allah yang

menggenggam semua makhluk. Dia bisa mematikannya kapan saja

Dia mau, Dia bisa memberi manfaat untuk mereka, dan bisa pula

membinasakan mereka kalau Dia berkehendak untuk itu. Ibadah

semacam ini tidak akan dianggap aneh oleh orang yang puny"p frtralt

bersih, berbeda dengan penyembahan berhala yang akan diingkari

oleh akal sehat dan fitrah yang bersih."

Firman-Ny q'F61"-cift'ii15 ifis "Tetapi alat menyembah

Allah yang alran mematikan kamu," artinya, aku hanya akan

menyembah Allah yang akan mencabut nyawa kalian dan mematikan

kalian pada saat ajalnya tiba.

'q1ltl ie51 6I* "Dan ohr telah diperintah supaya

termasuk orang-orang yang beriman" artiny4 Dialah yang

memerintahkanku berada bersama orang-omng beriman yang percaya

terhadap apa yang aku sampaikan.

{tcc
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@ a{-35i 6,r';' K {;6=ig;)-Jsi!, ;6'fr,
uDan (aku tclah diperintah),'Hadapl<frnlah mul<mrru

lnpado dgur.d dengan atlrus dm ikhlas dmr jangdnlahl<mmt
termasttk u (mg. ordng y otttg musyrik' ."

(Qs. Yuunus [10]: 105)

rakwil firman Allah: <t"dK{;6; g-a\6tji,5 -fi
4r$i (Dan [aku telah diperintahJ, uHadapkanlah mukamu

kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
termasak orang-orong yang musyrih ")

Abu Ja'far berkata: Allah menegaskan, i t$i it |ig
;$ '65 @ ar;i\ "Don aht telah diperintah supaya termasuk

orang-orang yang beriman, dan (afu telah diperintah),
'Hadaplanlalt'. "

Kata Ll yang kedua adalah sambungan dari bl yang pertama.

Maksud lata;/r- ,;-$ 64; A "Hadapknnlah mukamu kepada

agama, " adalatr, luruskanlah dirimu dalam agama Islam yang bersih,

tanpa ada kebengkokan kepada Yahudi atau Nasrani serta penyembah

berhala.

<.{-A <-e "iK {; "Do, janganlah karnu termasuk

orang-orang yang musyrik " Artinya, janganlah kamu menyerupai

orang yang menyekufukan Allah hingga kamu akan binasa bersama

mereka.

{t{to
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;1yfrfia,gTAs; 6fr;S ( fi si u z*,Jj
ArxfiIf

"Dan ianganlahl<flnuu menyetrtah apa.apa yolttg dnak
menberi mar$am dnn fidak (p"lo) nenbqi nrudhmat
l<cpadamt selain Nlah; sebab iikn l<$rrubqhnt (yarr1
demikian) , itrt, rnr.fll<a seorngguhny a l<arrru l,alru begitu

tennastfu or(mg-orarrg y olrrg z}.alirn'

(Qs. Yuunus [10]: 106)

Talcwir firman Allah: ,y"'i;;-s;6fri{ u,fi ."i u g{i
'rry-Glt';6yirl$ efi' @an jangantah kamu mcnyembah apa-apa

yang tidak memberi manlaat dan tidak [pulal mcmberi mud.harot

kepadamu selain Allah; sebab jiha kamu berbuat lyang demilrianJ,

itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang4rrang

yang zlralin)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, *Wahai Muhammad,

janganlah kamu menyeru selain Allah berupa sesembatran yang tidak

bisa memberi manfaat di dunia dan di akhirat, yaitu para berhala."

Di sini Allah seolah-olatr berfirman, "Janganlah kamu sembah

mereka demi mengharap manfaatrya atau takut akan bahay&Ya,

karena sesungguhnya berhala itu tidak membatrayakan dan tidak pula

memberi manfaat. Bila kamu lalo*an itu, maka berdoa kepada mereka

masuk dalam perbuatan orang-orang ]ang zhalim 
-musyrik 

kepada

Allatr- yang menzhalimi dirinya sendiri."

Occ
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tr3j-->y;?J y,{t uatufr ?;; iffi 3- 56

3;fi'fr :De b.L\ j, +,);. _ lt il)-'t| 16 h
, 6(,
.,+jl

"Jika AJ;lah sesaohtl<emtdhmaton
l<epada,.nru, mal<f, dnak ada yang dopm menghilorrlgl,arwrya

keanali Dia. D an iika Nldh mmghendaki l<rzbail<m basi
l<arrw, mala tak adf, yang dapat menolakl<antnia.Nya. Dia

mentb eril<mt l<eb ailcan itu, kep ada siap a y dng dilcrzlrcndaki.

Nyc di mrtara harrb*hambc,Nyd dan Dialah Y *tg Maha
P mgarnpun lagi Mdlw P eny ay ang.

(Qs. Yuunus [10]: 107)

Tat<wit firman Anah: 7J 6 -r++56 ;L,{;{i iU:;- og
,;fifrfii'r$ i*V b it$ a "4 {,ri* : i;il- {6 fi h l;}_--ii
Qika AAah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, rnaka

tidak ada yang dapat menghilangkannya kecaali Diu Dan jika
Allah menghendaki kebaikan bagi hamu, maka tak ada yang dapat

menolak karunia-Nya Dia memberikan kebaihan itu hepada siapa

yong dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah
Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Ya
Muhammad, apabila Allah menimpakan kepadamu suatu kemalangan

atau bala, maka tidak akan ada yang mampu menghilangkannya

darimu kecuali Tuhanmu sendiri, bukan para sembatran yang

disembah oleh orang-orang musyrik itu."



T{lntAh:Ihatui

.a /to l

# ,)t {-rli "Jika Allah menghendaki kcbaikan bast
kamu." Artinya, jika Tuhanmu menginginkan engkau bahagia dan
mendapatkan kenikmatan .^l.i)l- ilJ >6 "Maka tak ada yang dapat
menolak karunia-Nya. " Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa
menghalangimu dari kenilonatan tersebut, sebab di tangan Allahlatr
kebatragiaan dan kesengsaraan, bukan di tangan tuhan-tuhan yang
disembah oleh orang-orang musyrik itu.

lliS- i .*r)'; "Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa
yang dilrchendaki-Nya." Artinya, watrai Muhammad, Tuhanmu itu
memberikan kemalangan dan kebahagiaan kepada siapa saja yang Dia
kehendaki di antara para hamba-Nya. Dia Maha pengampun semua
dosa. Dia juga Maha Penyayang kepada siapa yang beriman dan taat
kepada-Nya, sehingga tidak akan mengadzabnya setelatr bertobat dan
kembali ke jalan yang benar.

oco

@;s"
"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya telah datang
kepadamu kebenaran (Al Qur'an) dari Tuhanmu, sebab

itu barongsiapa yang mendapat petunjuk maka
sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya

sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnyo

t3y, &l:-r

&.n

o)

t}9



SwohYuurnts

kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku
bukanlah seorang peniaga terhadup dirimu."

(Qs. Yuunus [10]: 108)

rakwil rirman Auah: 'Kt3 nlifiiL's:13$\Q1i- 3'

H", r,-a 6% w 35-Gf,'* ;i :;) o i4. tit$ u:x,t,f;
(Katakanlah, uHai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu

kebenaran [Al Qur'anJ dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang

mendapat petunjuk maka sesungguhnya [petuniuk itu] untuh

kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka

sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendirl Dan

aku bukanlah seorang peniaga terhadap dirimu-")

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada Nabi-Nya,

"Katakan, watrai Muhammad, kepada manusia, 'Watrai sekalian

manusia, telah datang kebenaran dari Tuhanmu, yaitu kitabullah, yang

di dalamnya ada keterangan untuk semua manusia, guna memuaskan

kebutuhan agama mereka'."
// ra ,/

&11;i ;{3 "Barangsiapa yang mendapat petuniuk," artirrya,

siapa yang U"riau di jalan yang lurus dan berada di atas kebenaran

dengan mempercayu apayang datang dari Allah.

4;i!. ,si;(3$ "ttol* sesungguhnya (petuniuk itu) untuk

kebailrnn dirinya sendiri," artinya, ia berada di atas kebenaran

hidayah dan menempuh jalan itu untuk dirinya sendiri. Dengan

demikian, dia telatr melakukan kebaikan untnk dirinya sendiri, bukan

untuk orang lain.

Si;S "Dan barangsiapa yang sesat," axtinya, siapa yang

bengkok jalannya dari kebenaran yang digariskan Allah, menyelisihi
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ajaran agama-Nya yang dibawa oleh Muhammad SAW dan kitab yang

diturunkan kepadanya.

W 3;, GF "Malm sesungguhnya kesesatannya itu
mencelalralcan dirinya sendiri," artinya, kesesatannya itu lantaran
perbuatannya sendiri, dan akan dia tanggung sendiri, bukan orang lain,
karena seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain.

,St &-{6tr-(, "Don alat bukanlah seorang penjaga
terhadap dirimu," artinya, aku (Muhammad) bukanlah orang yang

berkuasa untuk meluruskan kalian. Masalah kalian ada di tangan Allah
semata. Dialah yang meluruskan siapa saja yang Dia kehendaki. Aku
hanyalatr utusan Allah kepada kalian yang bertugas menyampaikan
apa yang diperintahkan kepadaku.

ooo

&&uvai)L,gt-veb
7.,2
.rlc

"Ddrt ilutilah dpd yorrlg diwalryul<flnl<epadarru, dmt
bersabarlah hingga y'.l;lah menrbert l<epuatsan dmr Dia

ddaldh h.akim y dng sebaik bailctty d."
(Qs. Yuunus [10]: 109)

rakwil {irman Allah : p';t\fr '& 6 #5,n416}-W5
(ryf-gt (Dan ikutilah apa yang diwahyukon kepadamu, dan

bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adatah

h o kim y an g s e b aik-b aiknya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Wahai Muhammad,

ikutilatr wahyu Allah yang diturunkan kepadamu. Lakukan apa yang
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terkandung di dalamnya, kemudian bersabarlah bila ada yang

menimpamu di jalan Allah, berupa tekanan dari kaummu yang

musyrik itu, sampai datangnya keputusan Allah terhadap mereka."

6-f-gt1'r{-e "Dan Dia adalah hakim yang sebaik-bailotya,"

artinya" Dialah hakim terbaik dan teradil. Allah telah memberi

keputusan dalam hal ini saat perang Badar, mereka sudah dibunuh

dengan pedang. Selanjutrya, AUah memerintahkan Nabi-Nya agar

mereka yang tersisa dari kalangan mereka memilih, menempuh jalan

orang-orang yang binasa atau bertobat dan kembali pada ketaatan

kepada Allah? Sebagaimana riwayat berikut ini:

17976. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z,aid berkat4
tentang firman Allah.i$tr; i,_t1'r+t @ l, ;r. #6-Y,',g.iy'fi lai'3.|irr"i;liYrr":r;L"i;"nseorans
penjageterharlap dirimu, dan ihttilah apa yang diwahytlcan

lrepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi

lrcputusan dan Dia adalah hokim yang sebaik-baibtya."

Maksudnyq Allah telah memutuskan hukuman unfuk mereka

dengan ditegakkannya jihad terhadap mereka, dan

diperintatrkan (kepada kaum muslim) untuk keras terhadap

-ereka.977

rlct

Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (611993> dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (4171) dari Ibnu Abbas.
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# &lfi *a$? ,,u:;6A g'}t
'Alif lanrn raa, (inilah) suatu kitab yilW ayat-ctyclhyd

disltiln dengan rapi suta ilijelasl<m seccffo terperinci, lmg
diarnurl<m dari sisi (/.Jllah) Y*gMahaBijakana

lagiMaha talnt."

(Qs. fluud [1U: l)

Talrwil firman Allah: t fi ,y,rii.? ,*:;6A eg j,
,$ ",lttf toam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun
dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari
sisi (Allah) Yang Maha Bijahsana lagi Maha tahu.,,

Abu Ja,far berkata: Kami telah menyebutkan tentang
perbedaan pendapatu yang terjadi di antara ahli tafsir dalam
menakwilkan ayat: jl *,lty laam raa", dan pendapat yang benar
menurut kami dalam menakwilkan ayat yang demikian itu harus

-
flT
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berdasarkan riwayat-riwayat yang slahih. Dengan demikian, tidak

perlu diulas kembali dalam pembahasan i,;'e78

Firman Allah: ,^S:;E$ lE *(nitah) suatu Htab yang ayat

ayatnya disusun dengan rapi," maksudnya adalah sebuah kitab yang

diturunkan kepada nabi-Nya, yaitu Nabi Mtrhammad sAw, dan kitab

itu adalatr Al Qur'an . Di-rafa''kannya lata/}1^.'rtlf maksudnya adalah

.7tf tj.o "Ini kitab."

Adap,n orang yang menganggap batrwa lata^it "Altf taam

raa," maksudnya adatah semua huruf hijaiyatr yang tersusun dalam

Al Qur'an, dan dijadikan dengan huruf-huruf ini untuk

mengindikasikan keselnnrhan maknany4 maka makna kalimat

tersebut menjadi, rangkaian huruf-huruf ini merupakan sebuah kitab

yang ayat-ayatnya telatr disusun dengan rapi. Lafazh 915, dengan

- pemtu1es0aa'-5.%qt?m- i* .T"qiadikannya 
berkedudukan marfu'

dengan firman-Nya, il *e[if ham Eo-'4- -
Adapun firman Allah: ti$ ? '^':; S.A "Yang ayat-ryat-

Nya disusun dengan rapi serta diielaskan secara terperinci."

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat ini.

Sebagian berpendapat bafuwa penakwilan kalimat tersebut

adatah menjelaskan ayat-ayat perintatr dan larangan dengan

sedemikian rapi. Kemudian menjelaskan pahala dan siksa secara

terperinci.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

"t Lihat tafsir suratr Al Baqaratr ayat l, suratr Aali 'Imraan ayat l, surah Al A'raaf

ayat l, dan surah Yuunus aYat l.
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17977. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muhammad Ats-Tsaqafi mengabarkan kepadaku dari

Al Hasan, mengenai ayat,6$i,e::;$ ,l$"Suatu Htab

yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan

secara terperinci, " ia berkata, "Ayat-ayatnya yang tersusun

rapi dalam menerangkan perintah dan larangan, kemudian

menjelaskan secara terperinci mengenai patrala dan siksa."eTe

17978. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Karim bin Muhammad Al Jurjani menceritakan kepada kami

dari Abu Bakar Al Hadzali, dari Al,Hasan mengenai ayat, jt
|iS:;l# $;',ltytaam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-

ayatnya disusun dengan rapi," ia berkata, "Dalam
menerangkan perintatr dan larangan, ayat-ayatnya telah

disusun dengan sedemikian rapi, kemudian menjelaskan

secara terperinci mengenai ancaman-ancaman."980

17979. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-
Zubur menceritakan kepada kami dari Ibnu UyaiTh, qn
seorang laki-laki, dari Al Hasan, mengenai ayat,6f16;l
?,*:: "Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ryat-ayatnya
disusun dengan rapi serta," ia berkata, "Perintah dan

larangan yang telah disusun dengan rapi."

,1$ ? "Sertq dijetaskan secara terperinci." Ia berkata,

"Pahala dan siksa yang dijelaskan secara terperinci."eEl

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (611995), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun
Q1455), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4173).
Ibid.
Ibid

vtg

9t0

9u
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Diriwayatkan aari Al Hasan sebuah pendapat yang berbeda

dengan pendapat ini, yang sesuai dengan riwayat berikut ini:

17980. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, dari Abu Bakar, dari Al Hasan, ia

berkata: Ibad bin Al Awwam menceritakan kepada kami dari

seorang laki-taki, dari Al Hasan, mengenai ayat' 'J{A
,,Disusun dengan rapi," maksudnya adalah pahala dan siksa.

.<.2 al, ...*V(sertadijelaskansecaraterperinci'"Maksudnya
adalatr perintatr dan larangan.e82

Pendapat lain mengatakan batrwa maksudnya adalah, ayat-

ayatnya yang menjelaskan tentang kebatilan telah tersusun dengan

rapi, kemudian ayat-ayat itu dirincikan sehingga menjadi jelas perihal

halal dan haram.

Merekayangberpendapatdemikianmenyebutkanriwayat
berikut ini:

lTgSL Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakankepadakamidariQatadah,t..tr*gfirman
Altatr, # tifr *{I$?,*:;t;$6] "Atif taam

raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-oyatnya disusun dengan

rapi serta diietaskan secara terperinci, yang diturunlcan dari

sisi (atlah) Yang Maha Bijaluana lagi Maha tahu," batrwa

maksudnya adalah, ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang

kebatilan telatr disusun rapi oleh Atlatr SWT, kemudian

melalui ilmu-Nya, Dia menjelaskan ayat-ayat tersebut secara

t, Ibid
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gamblang dan terperinci, baik mengenai perkara halal dan

haram, maupun kemaksiatan dan ketaataan.e83

17982. Muhammad bin Abdut A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, i'*:;;tA
6$ "Ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta diielaslmn

secara terperinci," bahwa maksudnya adalah, Allah SWT

telah menyusun rapi ayat'ayat yang menerangkan tentang

kebatilan, kemudian menjelaskan secara terperinci, yakni

menerangk an ayat-ayattersebut secara gamblang.e8a

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dari kedua

pendapat tersebut adalah yang mengatakan bahwa maksud ayat

tersebut adalah, Allah SWT memelihara ayat-ayat-Nya dari

kekurangan, kesalahan, dan kepalsuan, serta menjelaskan dengan

sangat terperinci mengenai perintah dan larangan.

Maksud kalimat tersebut adalah, mengoreksi sesuatu guna

memperbaiki dan membetulkannya, serta memelihara ayat-ayat Al

Qur'an dari kekurffigffi, atau menghalanginya dari segala macam

kebohongan dan kepalsuan yang dilakukan oleh pendusta sebelumnya,

yang bertujuan mencemarkan ayat-ayatyang terdapat di dalamnya.

Adapun maksud perincian ayat-ayatnya adalah membedakan

satu sama lain dengan penjelasan yang sangat gamblang, baik dalam

menjelaskan halal dan haram, maupun menjelaskan perintah dan

larangan.

,r, Ibid.
e84 Abdunazzaq dalam tafsir (2/182),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/1995), dan Al

Mawardi dalam An-Nukat wa Al Llyun Qla!fl.
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Sebagian atrli tafsir lainnya berpendapat bahwa ayat i$
'.' Dijelaslran secara terperinci," maksudnya adalah dijelaskan secara

rinci.

Penalorilan tersebut sesuai dengan yang kami katakan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

17983. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih

menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang firman

Allah, 6$'i"Serta diielastran secara terperinci, " ia berkata,

" D ij e l as kan secara gamblang. "98s

17984. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Waraqq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, ii$"Diielaslan secara terperinci," ia berkata,

"Dijelaskan secara gamblang. "e86

17985. ...ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Sampai kepadaku sebuah

riwayat dari Mujahid, tentang firman Altah, ,1$? "Serta

dijelaskan secara terperinci, " ia berkata" "Dijelaskan secara

gamblang."e87

et5 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6/1995), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun

Qt456),Ibnu lauzi dalam Zad Al Masir (4174), dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil (3/189).* Ibtd.

,r, Ibid
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17986. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.

17987. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang szrma.

17988. Qasim Menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajaj menceritakan

kepadaku, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

Qatadah berkata: Maksud kalimat tersebut adalah

dijelaskan.e8s Pudu pembahasan sebelumnya, kami telah menyebutkan

riwayat tersebut, yaitu serupa dengan apa yang telatr dikatakan

oleh Mujahid.

Adapun firman /Jllah, +* #Iii n"Dari sisi (Altah) yang

Maha Bijaksana lagi Maha talnt," maksudnya adalah bijaksana dalam

mengatur sesuatu dan memperhitungkannya, Maha Mengetahui akibat

yang datang pada masa mendatang.

17989. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, *+tifrn"Dari sisi (Altah) Yang Maha Bijalcsana

lagi Maha Tahu, " batlwa maksudnya adalah dari sisi Allalt

Yang Maha Bijaksana lagi Matra Mengetahui.ese

"t Lihat Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4174), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-
Tanzil (31189)

ete Itnu Abi Hatim dalam tafsir (611996) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (21456').
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ooo

W:35 UK,$Y"x$t-Wii
uAgar l<firil ddflk menyerrtah selain Allah. Sesunggzhnya

alru (Nftuhaffinad) adalah pembui puingatart dmt

pembawal,habargen$bal<epado,nwdmipada'Ny4."

(Qs. Huud [11]: 2)

rakrril firman Allah: W: ]LUK ,4y1;l$yVrc$ 6so'
hamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku

[MuhammadJ adalah pemberi peringatan dan pembawa khabar

g e mb ir a kep adamu d arip ada-NY a)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman untuk menerangkan

maksud kalimat tersebut, "Dijelaskan dengan sangat rinci agar kamu

tidak menyembah selain Allah, Tuhan Yang Esa, tidak menyekutukan

Dzat-Nya, dan tidak pula menyembah berhala serta patung."

Allah SWT kemudian berfirman untuk menjelaskan firngsi

Nabi-Nya, Muhammad SAW, "Hai Muhammad, katakanlah kepada

manusia bahwa sesungguhnya aku terhadap kalian semua adalah

utusan dari Allah SWT untuk memperingatkan kalian tentang siksa-

Nya yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang dwhaka dan

menyembah berhala serta patung, pembawa kabar gembira berupa

patrala yang berlimpah atas ketaatan dan keikhlasan kalian dalam

menyembah dan menuhankan Dzat-Nya. "

ooo
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$ij ?rj # -tyre tu iq. 4yri3 ? -55'bffii &
f $. ,t|i K& 36 e9 W ov'M P "; 3

"Dort hendaklah karrru meminta arnpun kepada Tuharvnu
dan b ertob at kep ada.N y a. ( I ika l<nnuu mengerl akm y mg
demikian), niscay a Dia al<mt merrberi kenil<matan y drlg

baik (terus.nlen€tus) l<cpadartu sampai kepada waktu yorng
telah ditenatkan dm Dia akan memberikm kepada tiap.

tiap orong yolng mempunyai keutartam (balasm)
keutamaanrry a. J ika kamu b erp aling, mal<a s e sunggutwry a

aLu ulut l<nffnl alran ditimpa sikso Horri Kiarnat.',

(Qs. Huud [11]:3)

ratrwit firman Anah: Gtiii, W- AL6.j'? .k Vtittol:
{ ;; a:i K# 36 -6y,,tr; A ^s 

jLl;T"i;'*t,is'jy rr;
hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat
kepada-Nya pika kamu mengerjakan yang demikianJ, niscaya Dia
akan memberi kenikmatan yang baik (teras-menerus) kepadamu
sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan
memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan
(balasan) keutamaannya Jika kamu berpaling, maka
sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa Hari Kiamat.,,

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman untuk menjelaskan
firman-Nya, "Serta ayat-ayatnya yang dijelaskan dengan sangat
rinci," agar kamu tidak menyembah selain Allah dan memohon
ampun kepada Tuhanmu.
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Maksud firman-Nya, -K tffii gt "Dan hendaHah kamu

meminta ampun kepada Tuhanmu, " adalah, hai manusi4 hendaklah

kamu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik yang diridhai

Tutranmu, niscaya Dia akan menghapus dosa akibat perbuatan yang

telah kamu lakukan datrulu, yakni menyembah patung dan berhala

serta menyekutan Dzat-Nya dengan menyembah patung-patung

tersebut.

Firman Allah: $yW i "Don bertobat kepada-Nya." Ia

berkata" "Kembalilah kamu dengan tulus ikhlas beribadatr kepada-Nya

bukan kepada selain-Nya, yaitu dengan meninggalkan segala sesuatu

bentuk yang telah kamu jadikan sesembahan selain-Nya, tentunya

sesudatr kamu melepaskan berhala-berhala tersebut dan

membersihkan diri dari penyembahan terhadapnya. Oleh karena itu,

dikatakan, $yfi.j,f ,kV-,*3|eL "Dan hendaklah lcamu meminta

ampun lrepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya," serta tidak

berkat4 "Bertobatlah kamu kepadanya, karena makna tobat adalah

kembali kepada melakukan perbuatan taat hanya kepada Allah.

Sedangkan makna istighfar adalatr memohon ampun dari perbuatan

syirik yang mereka lahrkan terus-menerus, serta beramal hanya

mengharapkan keridhaan-Nya, dan itu terjadi setelah meninggalkan

perbuatan syirik tersebut. Adapun perbuatan syirik, yaitu melakukan

suatu pekerjaan karena syetan. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan

Nabi-Nya untuk menjelaskan kepada mereka agar bertobat kepada-

Nya sesudah meminta ampun dari perbuatan syirik tersebut, karena

menurut penglihatan orang-orang musyrik, mereka telah menaati

perintah Altah lantaran banyaknya perbuatan yang mereka kerjakan,

padahal mereka terus-menerus berada dalam kemusyrikan.
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Firman Allah: }:J,fi 6t, G (i W- *Oika tramu

mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikrnatan

ltang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang

telah ditentukan. " Allah berfirman untuk menjelaskan kepada orang-

orang musyrik yang dibicarakan dalam ayat ini, "Mohon ampunlah

kamu kepada Tuhanmu dan kembalilah kepada-Nya, karena jika kamu

melakukan hal itu niscaya Dia akan melapangkan kenikmatanmu di

dunia dan memberikanmu rezeki dari berbagai macam perhiasannya,

dan Dia akan menambahkanee0 usiamu hingga batas waktu yang

ditentukan, yaitu dengan kematian yang akan mengakhirimu."

Penakwilan kami ini serupa dengan penakwilan para ahli

tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

17990. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, lii F*3-
31J ,fl {L%.*(Jika kamu mengerjakan yang demikian),

niscaya Dia almn memberi kenilcrnatan yang baik (terus-

menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah

ditentukan," bahwa maksudnya yaitu, jika kamu menaati

Allah dan meyakini kebenaran ajarxr-ajaran-Nya, maka

kamu berhak mendapatkan kesenangan tersebut, karena

sesungguhnya Allah adalah Pemberi nikmat lagi mencintai

eeo Diambil dari akar kata 'r-;l: dengan makna r-:,-r c,,t-;: Menunda pembayaran

utangnya. Apabila seseorang terlambat membayar utangnya, maka ia menunda
waktu pembayafimnya. Sedangkan dalam pembahasan di srni An-Nasaa'berarti
dipanjangkan umur. Mudah-mudahan Allatr memanjangkan umurmu, karena ia
telah memberikan tambahan pada usiamu. Al-Lisan (entri: L).
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orang-orang yang bersyukur. Bagi orang-orang yang

bersyukur, akan diberikan karunia tambahan dari Allah, dan

itu sudatr menjadi ketentuan dari-Nya yang harus

dilaksanakan.eel

Firman-Ny az !3, ,fi dy "sampai kepada wahu yang telah

ditentulcan, " maksudnya adalah kematian.

17991. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allatr: 3:J ,fi {y"So*poi kcpada

waldu yang telah ditentukan," ia berkata, "Maksudnya

adalah kematian."9e2

17992. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, JJ ,# {L
"sampai kepada walau yang telah ditentukan," bahwa

maksudnya adalatr kematian.ee3

17993. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, J:J$J{L "sampoi kepada waldu yang telah

ditentukan, " ia berka[ "Maksudnya adalah kematian. "9ea

eer Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/1997).
w2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsv (611997) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail

(3/le0).e3 Abdunaz-zaqdalam tafsir (21182) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4175)-
ee'r Abdwrazzaqdalam tafsir Qll82), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4175).
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Firman Allah: MP"; 3 Ei; "Dan Dia akan

memberilran kepada tiapliap orang yang mempunyai keutamaan

(balasan) keutamaannyA. " Maksudnya adalah, Dia akan melimpahkan

pahala-Nya kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan, berupa

harta, kekuatan, dan kedudukan, dibandingkan makhluk-Nya yang

lain, karena telah melaksanakan perintah-Nya dengan tulus ikhlas

dalam mencari dan mengharap keridhaan Allah, serta melimpahkan

pahala dan karunia-Nya di akhirat kelak.

Hal itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

17994. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, IlSt Ft ,s; ',f*ij "Dan

Dia akan memberiknn kcpada tiap'tiap orang yang

mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya," ia

berkata, "Tentang apa yang dihasilkan dari hartanya, atau

pekerjaan yang dilakukan oleh tangan dan kakinya, atau

ucapan, atau melaksanakan perintah yang telah dianjurkan

dari semua perintah-N y a."eet

17995. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid,ee6 ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang serupa.

Mujahid dalam tafsir (hal. 384), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/1997), dan Al
Qurttrubi dalamAl Jam{ li Ahkan Al Qur'an(914).
Ibid.

995

996
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Hanya saja, ia berkomentar, "Atau melakukan pekerjaan

dengan tangannya sendiri, atau kakinya, serta perkataannya,

dan juga apa yang telah didapatkan dari melaksanakan semua

perintatr-Nya."e1

17996. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

serupa, hanya saja ia berkata, "Dan apa yang diucapkan dari

semua Perintah-NYa. "e"

l7gg7. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ,s, 39ii
:;t-;t S-zl "Dan Dia akan memberiknn lcepada tiap-tiap

orang yang mempunyai lreutarnaan (balasan)

fteutamaanrUCt," bahwa artinya ia akan memberikan balasan

di akhirat kelak.eee

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia menyatakan

pendapatrya tentang ayat tersebut dalarn riwayat berikut ini:

l7gg8. Diriwayatkan dari Al Musayyab bin Syarik, menceritakan

kepada kami dari Abu Bakar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Mas'ud, tentang firman Nlah,'iii;, )i'uifi.?ri "Dan Dia

akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempurryai

keutamaan (balasan) keutamaannya," ia berkata,

"Barangsiapa melakukan perbuatan jatrat, pastilatr dituliskan

Ibid
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/1997) dan At Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
uyanQla1l.

97
99t

99
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perbuatan jahat tersebut, dan barangsiapa melakukan

perbuatan baik pastilah dituliskan sepuluh kebaikan

kepadanya. Jika ia disiksa akibat perbuatan buruk yang

dilakukannya di dunia, niscaya tetap baginya sepuluh

kebaikan, dan jika tidak disiksa di dunia karena perbuatan

jahat yang dilakukannya di dunia, niscaya diambil satu

kebaikan darinya dan sisanya adalah sembilan kebaikan."

Ia lalu berkata, "Orang yang mengalahkan satunya dari

sepuluhnya pastilah binasa. " 
1000

Firman Alrah: f i. $:i" ru 36 -,i,6, W "1, 
"Jika kamu

berpaling, maka sesungguhnya aht talatt knmu akan ditimpa siksa

Hari Kiamat." Allahberfirman untuk menjelaskan ayat tersebut, "Jika

kamu berpaling dari ajakan yang aku serukan kepada-Nya, yaitu

melaksanakan ibadah dengan tulus ikhlas (menyembah Allah dan

meninggalkan penyembahan patung dan berhala), meninggalkan

permohonan ampun dan kembali kepada-Nya, serta menolak untuk

melakukan perbuatan itu, maka sesungguhnya aku, watrai kaum, takut

terhadap siksa yang akan menimpamu pada hari yang besar

kondisinya dan besar pula ketakutannya. Itulah hari yang setiap diri

diberi balasan atas perbuatarury4 sedangkan mereka sedikit pun tidak

dianiaya (tidak dizhalimi).

Anah swr berrirman, f i;.3::i:$1;3.,rlo9 t$ o6 "turo

lramu berpaling, maka sesungguhnya alru tahtt kamu akan ditimpa

silrsa Hari Kiamat." Kalimat tersebut telah didahului oleh sebuah

kalimat sebelumnya, dan bangsa Arab apabila mendatrulukan sebuah

perkataan dalam pembicaraan mereka, maka mereka kerap

menyatakannya dengan kalimat langsung, kemudian mengembalikan

rm Ibnu Athiyah dalam Al Muhwr o Al Waj iz (3 / | 50).
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pembicaraan kepada khabar gaib, lalu dikembalikan lagi kepada lawan

pembicara. Pembatrasan mengenai hal ini telah dijelaskan sebelumnya

dalam beberapa pembatrasan terdahulu, maka tidak ada gunanya

mengulas kembali pembahasan ini. 
1001

ooo

@ 3$,* $ {"'f iX;; itt JY-

" Kep ada Alldhldh l<emb alhrru., il.on D ia Maha l(uas a
atas segald sesu.utrt."

(Qs. Huud [1U: 4)

Talrwit firman Allah: 3+ ,6 ,S ;f" A fr; i;t Jy- (Kepada

Allahlah kembalimu, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman untuk menjelaskan

tempat kembalimu, "Wahai kaum, jika kamu berpaling dari ajakan

yang telatr diserukan kepadamu, yaitu ajakan untuk bertobat kepada-

Nya, meninggalkan sesembahan patung dan berhala, maka berhatilatr-

berhatilah terhadap siksa-Ny4 karena jika kamu mati sebelum

bertobat dari kemusyrikan yang kamu lakukan terhadap-Nya, maka

kamu akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya.

3i ,6,9 {"'ir"Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuaht."

Dia berkata, "Dia Maha Kuasa untuk menghidupkanmu sesudatr

t*t Lihat tafsir ayat ;At fi.!! *Yang menguasai Hari Pembalasan" dari suratr Al

Faatihah, tafsir surah Al Baqarah ayat 170, dan tafsir surah Aali 'Imraan ayat

13.
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mematikanmu, dan memberikan siksaan kepadamu atas kemusyrikan

yang kamu lakulon dalam *t*5|3|r-Nya."

& $V.';r#- G 11 ii'$3;1- vrll'6i; "frf{l

2:Silrst WXyZ&(r5'Av
"Ingatlah, sesungguhny a (orung nnmafik itu) memalindl<frrr

dadf, mrlriel<t untrtk mmy arbutryil<f,n diti dmipadany a

(IvIuhM.). Ingdtlah, ili w aku mrr.el<a meny elirrnti
dirinya dengorirl<orin, Allah mengetalwi aPa yang rnqela

sembunyil<an dar apa yang mer:eliclahitl<an, senmgguhnya
y',Jilah MaIw Maryetn}wi segaln isi hati."

(Qs. Huud [1U: 5)

Talrwil firman Allah: G .ill'...-'$#)- i;:l '"fr'i;$
2:3j,;fr gti& |AyZ#-q a1;-t1, ?i;49'ij":t, (rngattah,

sesungguhnya [orang munaJik iluJ memalingkan dada mereha

untuk menyembrmyihan diri daripadanya (Muhammad). Ingatlah'

di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah

mengetahui apa yang mereha sembunyikan dan apa yang mereka

lahirkan, sesunggtrtnyaAllah Maha Mengetahui segala isi hati)

Abu Ja'far berkata: Para ahli batrasa berbeda pendapat

dalam membaca ayat ',t\lL't:t*-'# vf. Mayoritas ulama penjuru
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dunia membacany a i5:3) "*- #,$ dengan shighah tt'};. y*rg

terambil dari kata i#, aun kalimat :'ibrdalam posisi nashab.lD@

Mereka juga berselisih pendapat dalam menakwilkan makna

ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan

perbuatan sebagian orang munafik, yaitu apabila mereka melewati

Rasulullah SAW maka mereka akan menutupi wajahnya dan

membelakanglnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

17999. Mutrammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari

Syu'batr, dari Hushain, dari Abdlllah bin Syaddad, tentang

firman Allah,;i:\x ';rrilS- G ll irlj:4- iitll '";x-'ii$
-Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkon

dada mereka untuk menyemburryikan diri daripadanya

(Muhammad). Ingatlah, di wahu merelca menyelimuti dirinya

dengan kain." Maksudnya, apabila Rasulullah SAW berjalan

melintasi salah seorang kaum munafik, maka orang munafik

itu akan menutupi dirinya dengan kain sambil membelakangi

beliau.loo3

Sa'id bin Jubair membaca kalimat ojr- dengan dhammah hurufya dm nun.

Ibnu Abbas membacanya dengan or-J dan Mujahid, Ibnu Ya'mar dan lainnya

membaca ..ssu ir.JFs dengan merafakan kalimat Shudur, dan Ibnu Abbas juga

membaca dengan ys, Ashim, Yahya bin Ya'mar dan Ibnu Ishaq membaca rsjrr

dengan mendahulukan htxtf nun daripada huruf /sa, dan Mujahid membaca

dengan irur, lihat,4/ Muharrar Al Wajiz (31150,151) .

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (611999), Mujahid dalam tafsir (hal. 384), dan Al
Baghawi dalam Ma' alim At-Taruil (3/l 9 l).
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18000. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain mengabarkan

kepada kami dari Abdullah bin Syaddad bin Al Had, tentang

firman Atlah, '^rlj;4-iittl'"5- #y $ -Ingatlah,

sesungguhrya (orang munafik ttu) memalinglan dada

mereka wrtuk menyembunyikan diri daripadanya

(Muhamnod)," ia berkata: Diriwayatkan dari Rasulullah

SAW, bahwa beliau bersaMa, "Orang-orang munafik

apabila berjalan melewati Rasulullah SAW mala salah

seorong dfii mereka alran memalingkan dadanya dan

menutupi kepalanya. Attah lalu berfirman, )rl)'";i-'fr;,f
'Ingatlafu sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan

dada mere6'."loM

18001. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Hushain, ia berkata: Aku

mendengar Abdullah bin Syaddad berkata, tentang firman

Allah,

);y '$i- "Memalingkan dada mereka," ia berkata, "Salah

seorang munafik bila berjalan melewati Nabi SAW, maka akan

memalingkan dadanya dan menutupi dirinya dengan bajunya, agar

Nabi SAW tidak melihatnyu.r:roo5

Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksud ayat tersebut

adalah, karena ketidaktahuan mereka terhadap Allah, lalu mereka

rw lbtd.

''' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (611999) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3net).
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melalarkan hal tersebut, dan mengira Allah menutupi apa yang

disembunyikan oleh dada mereka apabila mereka melakukan

perbuatan tersebut.

Merekayangberpendapatdemikianmenyebutkanriwayat
berikut ini:

18002. Muh:mmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, /ob 'tli- "Memalinglan

dada merelca," ia berkata "Meragukan dan menyangsikan

kebenaran agar mereka dapat menyembunyikan keraguan

tersebut dari Allah, nirmun merekatidak mamp''*1006

18003. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, i';Y',t]fi-"Memalingpan
dada mereka," billwa maksudnya adalah, tidak percaya dan

meragukan kebenaran. fr\jg)- " (Jntuk menyembunyikan

diri doripadanya (Muhammad)." la berkata, "Agar dapat

menyembunyikan dari Allah, namun mereka tidak

mampu."lmT

18004. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman A[zh,f::l) i:ii-

t* Mulahid dalam tafsir (hal. 38a) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil

(3/lel).
tN7 lbid

\
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"Memalingkan dado mereka," ia berkata, "Mempersempit
ruang keraguza"loot

18005. Al Mutsanna m€nceritakan kepada karni, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahi4 tentang firman Allah, fra^) '6+

"Memalingkan dado mereka," ia berkat4 "Memperkecil

lingtarp keragrran dan menyangsikan kebenaran.-'^i'1j34-
"Untuk menyembuyikm diri doipadonya (Muhammad)." la
berkata "IJntuk menyembrmyikan keraguan itu dari Allah,
namun mereka tidak mampu." lm

18006. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

serupa.loto

18007. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakan kepada_kami, dari Al Hasan mengenai ayat:-ll
;frQ i,j":4 a, {l 'Q'$:fir- faal) t2fi- 'f;y,,rngattah,

sesungguhrrya (orang munafik itu) memalingkan dada

mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya
(Muhammad). Ingatlala di waldu mereka menyelimuti dirinya
dengan fuir\" ia berkata" "Dikarenakan kebodohan mereka

terhadap hal itu, Allah berfirman, 4q irlfs- 'b <11

'Ingatlah, di wafuu mereka menyelimuti dirfurya dengan

tw lbid
'w lbid
'o'o lbid.
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kain', dalam kegelapan malam atau dalam sudut rumah
E

mereka. |5't,2,? ,4 ?,

'j5-'ru,tlahmengetahui',saatituZAl'-ft6t%-Vfr.

,i5i et4f iy',lttot mengetahui apa yang merepa

sembunyikan dan apa yang merela lahirkan, sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui segala isi hati"::l0ll

18008. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari suffan, dari Manshur, dari

Abi Razin, tentang firrqan Allah, lj$)- /r::i it$:- 'iiJ\
;4g i'r*fr- q*-'.t i.z. *Ingatlah, sesungguhnya (orang

munafik itu) memalingkan dada merelm untuk

menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad). Ingatlah,

di waldu mereka menyelimuti dirinya dengan kain," ia

berkata *salah seorang dari mereka membalikkan

punggungnya dan menutupi dirinya dengan bajunya'"1012

Pendapat lainnya mengatakan batrwa mereka melakukan

perbuatan tersebut agar tidak mendengar firman Allah SWT'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18009. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, 'r;fr- 'ii$
i;ll "Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik i@

memalingkan dada merela..." ia berkata, "Mereka

memalingkan dada mereka agal tidak mendengar firman

Allah. Allah SwT lalu berfirm arr, \fiil't folC 'r;i, 'i;$

torr 41 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (21457)'
rorz 16no Abi Hatim dalam tafsir (6/2000) dan Al Mawardi dalarn An'Nukat wa Al

(tyun (21a57).

-
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'oAi'-ti 6tH-U, {,i 49 iti'-*ax'- ',b *l'^, 'Ingatlah,

sesungguhnya (orang munofik itu) memalinglan dada

mereka untuk merryemburryikan diri daripadarrya

(Muhammad). Ingatlah, di wahu mereko menyelimuti dirinya

dengan lmin, Allah mengetahui apa yang mereka

sembunyikan dan apa yong mereka lahirkan'. Jika

memalingkan dadanya dan menutupi dengan bajunya serta

menyembunyikan keinginan dirinya, maka itu merupakan

cara penyembunyian yang dilakukan oleh bani Adam.

Padahal, sebenamya tidak ada yang dapat disembunyikan

dari-Nya."lol3

18010. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ij {l
;4q "Menyelimuti dirinya dengan kain," ia .berkata,

"Manusia akan menyembunyikan dirinya bila datam dirinya
terdapat sesuatu, dan mentupi dirinya dengan kain. Padahal

Allah melihat apa yang ada dalam diri mereka, dan Allah
Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa

yang mereka perlihatk*.r:l ol4

Pendapat lain mengatakan batrwa ini merupakan informasi dari

Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW, mengenai orang-orang munafik
yang menyembunyikan permusuhan dan perselisihan kepada Nabi,

namun di hadapan beliau mereka memperliha&an cinta dan kasih

sayangnya, lalu mereka bersama-sama dengan Nabi melaksanakan

ajaran dan tuntunan agamanya. Allah SWT berfirrnarL "Ingatlah,

t0r3 Abdurrazzaq dalam tafsir (2llS2).
,orn lbid.
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mereka menyembunyikan kekafiran di dalam dada mereka agar

kekafiran itu dapat disembunyikan dari Allah. Allah Kemudian

menyarrrpaikan hal yang demikian itu, karena tidak ada yang dapat

menyembunyikan secara rahasia ataupun secara terang-terangan dari-

Nya."

Pendapat lain mengatakan batrwa mereka melakukan

perbuatan tersebut apabila mereka sedang berbisik satu sama lain.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

18011. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, f, \jX)- )5ttl i'F- 'iy $ *Ingattah,

sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada

mereka untuk menyemburryikan diri daripadanya

(Muhammad)," ia berkata, "Pada saat mereka sedang

berbisik satu sama lain." Lalu ia membaca, 'oj'3- G il
49 *Ingatlah, di waldu merela menyelimuti dirinya

dengan kain."rol'

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas batrwa ia membaca ayat

tersebut dengan f:\!:" ,i.B *t5lf berdasarkan contoh, .r$t d:jt j
"Buah itu datang kepadalat", diambil dari bentuk ,yt*J
18012. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi
Mulaikah, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas membaca

€:iib Grt &l litalu ia berkata "Mereka tidak melakukan

hubungan seks dan tidak pula datang dari tempat buang air

''t' [bo,. Jauzi dalam Zad Al Masir (4177).
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kecuali menutupi dengan baju, karena mereka tidak suka

memperliha&an kemaluan mereka ke arah langit."l0l6

18013. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mendengar

Muhammad bin Ibad bin Ja'far berkata: Aku mendengar Ibnu

Abbas membaca ayat, $isb G.B r+tlf am lalu bertanya

kepadanya tentang bacaan ayat tersebut, kemudian ia berkata,

"Orang-orang merasa malu melepaskan pakaiannya, lalu

terbuka ke amh langit, dan melakukan hubungan seks,

terbuka menghadap langit."lolT

18014. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Dikabarkan dari Ikrimah bahwa

Ibnu Abbas membaca ayat, $:\i& qfi Ii ia berkata,

"Lafazh €:\:b g$ berarti keraguan terhadap Allah dan

melakukan perbuatan jahat. ;49 ij6 'Mereka

menyelimuti dirinya dengan kain', bersikap sombong atau

tunduk dan patuh terhadap Allah, padahal Allah
melihatnya."6# 6 6t%- V, p;- *Allah mengetahui apa

yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka

lahirkan."rors

'0" Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/1998), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4177),
dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3/l9l).

'0" Diriwayatlian berbeda oleh Yasir Al Buldari dalam tafsir yang menafsirkan
surah Huud, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/1998), dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhanar Al Wajiz (3ll5l).

'o'8 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (611999) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(4t77).
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18015. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma,mar

mengabarkan kepada kami dari seorang laki-laki, dari

Ikdmah, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, ps'slJr ,i.* "d\71'

Ikrimatr berkata, "Maksud latafu fl\:r' ti:$ adalatr

menyangsikan kebenaran agama Allah dan melakukan

perbuatan jahat, lalu menutupi dirinya dengan pakaiannya

dan tunduk patuh terhadap Allah, padahal Allah melihat dan

mengetatrui apa yang disembunyikan dan diperlihatk*.:r 
I Ole

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, bacaan yang benar

adalah yang dibaca oleh segenap penjuru dunia, yartu f::l) '";ir:#ifi
*Ingatlah, sesungguhrryo lorllg munafik itu) memalinglan dada

merelra." De,ngan bentuk O:i,ili dan lafazh shudurr berkedudukan

sebagai naslwb. Jadi, maknanya adalah, mereka memalingkan dada

mereka dan meng- kinayah-kan hal tersebut. Hal itu dijelaskan dalam

riwayat-riwaYat berikut ini:

18016. At Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu,awiyahmenceritakankepadakudariAli,darilbnu
Abbas, tentang firman Allah, iitla '6i;- "Memalinglcan

dda merelca,', ia berkata, ..Mereka meng-kinayafr.kan hal

tersebut."lo2o

18017. Muhanrmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrkumenceritakankepadaku,iaberkata:Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

tore lbid
rozo 

-rto, 
Abi Hatim dalam tafsir (6/1998) dan Al Qurttrubi dalanAl Jami' li Ahkan

Al Qtr'an(915).
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kepadaktr dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, Sit* 't;X'fry$ "Ingatlal4 sesungguhnya (orang

munafik itu) memalingkan dada mereka," ia berkata,

"Menyembunyikan apa yang ada di balik hati mereka."

AC-Slil- G il *Ingatlah, di waku mereka menyelimuti

dirinya dengan kain." Allah mengetatrui apa yang mereka

kerjakan, baik pada malam hari maupun siang haxi.lo2l

18018. Diceritakan kepada karni dari Al Husain bin Al Farj, ia
berkata: Aku mendengar Aba Mu'adz berkata: Ubaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhakberkata,mengenaiayat,iis3)'";{.:ii$,,Ingatlah,
sesungguhnya (orang munafik ttu) memolingkan dada

mereka, " ia berkat4 "Maksudnya adalatr memalingkan dada

mereka."lo22

Abu Ja'far berkata: Penakwilan ini merupakan penakwilan

Adh-Dhahhak berdasarkat qira'at Ibnu Abbas, kecuali bacaan yang

kami ceritakan memang seperti itu adany4 yaitu seperti bacaan yang

disebutkan dalam riwayat.

Jika bacaan yang telah kami sebutkan adalah bacaan yang

paling tepat dari kedua bacaan tersebut menurut kesepakatan para

ulama, maka penakwilan yang paling tepat dari beberapa penakwilan
adalatr yang mengatakan bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut

lantaran ketidaktatruan mereka terhadap AIlalL menyembunyikan apa

yang ada di balik hati mereka atau berbisik di antara mereka.

fll tUnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOOO).

'oz lbnu Athiyah dalan Al Muhorar Al'Waj iz (3 t I SO).
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Kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling tepat, karena

sesuai dengan firman Allah, irlj#)-"(Jntuk menyembunyikan diri

daripadarrya (Muhammad)." Maknanya adalah un[uk

menyembunyikan diri mereka dari Allah. Huruf ha pada latazh ii
,,daripadanya (Muhammad)" kembali pada nama Allah, karena ayat

sebelumnya tidak berkaitan dengan rurma Muhammad. Jadi, dijadikan

penyebutan Nabi-Nya SAW adalatr karena menjelaskan informasi dari

Allah.

Bila maknanya demikian, maka penakwilan yang lebih tepat

dalam menakwilkan kalimat tersebut adalah kembali pada penyebutan

fttma Allah. Apabila benar maknanya seperti itu, tentu sudah dapat

diketahui bahwa mereka tidak membicarakan diri mereka karena

mereka bersembunyi dari Allah, kecuali karena kebodohan mereka

terhadap hal tersebut. Jadi, Allah SWT menginformasikan kepada

mereka bahwa bagaimanapun situasi dan kondisi mereka, tidak ada

seorang pun yang dapat menyembunyikan secara sembunyi-sembunyi

atau memperlihatkannya secara jelas, baik menyembunyikan diri

mereka dengan pakaian maupun memperlihatkan diri mereka dengan

terang-terangan.

Allah SWT berfirman, ;4f;-Stru-'rytr1*ngotlah, di waktu

merelra menyelimuti dirinya dengan kain." Maknanya adalah, mereka

menutupi dirinya dengan pakaian yang tertutup dan memakai pakaian

tersebut. Dikatakan, menutupi dengan pakaiannya. Allah berfirman,

'&A-?#13 "Dan menutupkan baiunya (ke mukanya). " (Qs' Nuh

lTtl:7)
Al Khunsa' bersenandung,

ettul p #i;ei ...W:L-fr? cjir5t o"'l

-
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"AIat memperhatikan bintang, dan aht tidak merasa kcsulitan

memperhatikan bintang-bintang tersebut, dan terkadang ia
bersembunyi di balik sisa pakaian yang sudqh usang."t@3

<'t#- li fr 
*Allah mengetahui apa yang mereka

sembunyikan " Allah SWT berfiman, "Allah mengetahui apa yang

mereka upayakan r:ntuk disembunyikan, disebabkan ketidaktatruan

mereka terhadap Tuhan mereka. Orang-orang juga mengira bahwa

Allah akan menutupi apa yang ada di balik hati mereka bila mereka

menyembunyikan apa yang ada di dalam hutiryq dan memalingkan

hal tersebut, serta menyembunyikan apa yang mereka bisikkan. lij
'o$t- "Dan apa yang mereka lahirknn," di sisi-Nya semua adalatr

srlma, baik itu rahasia-rahasia yang disembunyikan hamba-Ny4
maupul sesuatu yang diperlihatkan harrrba-Nya.2it!.li q;l+ry XL
"Sesungguhrrya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. " Allah SWT

berfirman menj elaskan ayat tersebut:

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala rahasia yang

disembunyikan oleh makhluk-Nya, baik itu iman, kafir, kebenaran,

kebatilan, kebaikan, maupun kejatratan dan sesuatu yang telah

disimpan, atau bahkan sesuatu yang belum disimpan. Sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

18019. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl ia berkata: Abdullatr

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dfii Ali, dari Ibnu

'* Bait ini disebuftan dalam Diwan Al Ktrunsad, yaitu diambil dari syair yang
panjan& dengan tema ,*-+ rr * "hati yotg tidak berdetak". Malsra kalimat

"-d:"lU 
artinya tertutup.l.attazhlrJlr kata tunggalnya adalah J-1, yang artinya

pakaian yang lusuh. Lihat Ad-Diwan (hal 58). Disebutkan dalam At Muhrrar
Al Wajiz (iild. 3, hal. l5l) dan Al Mawardi dalam An-Nukot wa At Uyun
Qts48).
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di walctu mereka menyeli,nuti dirinya dengan lrain,'' ia

berkata, "Menundukkan kepala mereka' " 
1024

Abu Jarfar berkata: Berhati-hatilatr terhadap pengawasan

Tuhanmu dan apa yang tersembunyi di balik hatimu, yaitu keraguan

tentang sesuatu yang berhubungan dengan keesaan-Nya, perintah

ataupun larangan-Nya, alan pada apa yang kamu telah diperintatrkan

untuk tetap konsisten dalam keimanan dan dalam membenarkan diri-

Nya, kemudian kamu mati dengan berpegang teguh pada keyakinan

tersebut. Allah lebih mengetatrui hal ittt.

ooo

k w;g;6:tn';$ Gn ;'fr :b $ n$i'.2 $' u.v5

@#,_^f:+-A
"Dan dnak ada s:uata.binatffig melat'a W dibrurrll,i

melainl<mt y'J/ldlhtah yang nlr,r/$eri rezekinya, dmrDia

mertgetalwite.rnpatfurdinr.bhaungitudf,rrtertpat
p errryirnp an crnrly a. S arwany a trl,railis dalan kitnh y ffi g

nyata (I-nthMahfuzh)."

(Qs. Huud [11]: 6)

Takwil firman-Alrthz llisGr;'fr ii" St,a"li ,l i!' ,t.Y5

@ # # A lf ti;3l#t(;* (Dan tidak ada suatu binatang

melita pin di bumi melainkan Allahtah yang membert rezekinya,

dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat

,0, rbnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2000), Al Mawardi dalart An-Nukat wa Al uyun

Q1458),dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/l9l)'
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penyimpanannyo. Semuanya tertulis dolont hitab yang rryota (Lauh

Mahfuzh)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat jfr i{"Jt,j"-j:it O'ri!' ,yY3
tilb "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan

Allah-lah yang memberi rezekfuqu, " adalah, tidak ada binatang yang

merayap di atas permukaan bumi. Lafa^ Ql.tJt diambil dari bentuk

faa'ilah,dari akar kata LX -'rqis"bergerak dan merangftak". 
3.7t:r';,

'i;)s 
u1s.G-t.;l ig$ " Melainkan Allahlah yang memberi rezehinya. "

Ia berkata, "Melainkan Allah yang akan memberikan rezeki agar

makhluk-Nya dapat mengolahnya. Dia yang menanggung rezeki

hamba-Ny4 baik makanan pokok, suplemen-suplemen tambahan,

maupun hal-hat yang berkaitan dengan sumber kehidupannya.

Penakwilan kami sesuai dengan yang ditakwilkan oleh
sebagian ahti tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

18020. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujatrid berkata,

tentang firman Altah, 6rifr & Jt i;.ii C 'il, oeV3 
,,Dan

tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainlcan

Allahlah yang memberi rezekirqn, " ia berkata, "Rezeki yang

datang kepada binatang melata itu pemberian dari Allatr, dan

terkadang Dia tidak memberikan rezeki-Nya hingga binatang

melata itu mati kelaparan, namun apa yang menjadi bagran

rezeki itu merupakan pemberian dari 411u1r.rrl02s

tE Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612001) dan Al Qwthubi dalam Al Jami' li Ahkmn
Al Qur'an(916).
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18021. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahkumenceritakankepadaku,iaberkata:Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

AllalL Gtt-il ',i" Jt€;'i1 ,, $!" nYj "Dan tidak ado suatu

bfummgrnelatapundibumimelainkanAllahlahyang
memberi rezekinya," ia berkata, "Mencakup seluruh binatang

melat*:rlo26

18022. Dic€dtakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Alm mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid bin Sulaiman

mengabarkankepadakami,iaberkata:AkumendengarAdh-

Dhahhak berkata, mengenai ayat, ffi i{'$t'*'li ,l F!' ,tY3

$i2 "Don tidak ada suatu binatang melata pun di bumi

melahkan Allahlah yang memberi rezekinya," ia berkata,

*IVlencakgp seluruh binatang melata. Manusia juga termasuk

di mtara mereka."lo27

sebagian pakar ilmu batrasa Arab dari kalangan ulama

Bashrah mengira semua harta itu dinamai daabbah, dan maksud

kalimat tersebut adalah, tidak ada binatang melata di alam raya ini' Itu

karena huruf da hanya merupakan tambatran'

Firmen-Ny uG;^::' gt " Don Dia mengetahui tempat berdiam

binatury r'tr4 " dimanaprur tempat tinggal binatang itu, yaitu tempat ia

berlindung pada malam dan siang ha;..W'r7fr5 "Dan tempat

penyimpalnoarya" yaitu tempat untuk menyimpan dirinya'

Adakalanya tempat untuk kematiarurya, atau tempat untuk

kuburannya

Ibnu Abi llatim dalam tafsir (6/2001).

Ibid
tq25

tatl

'
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Penakwilan kami sesuai dengan perkataan sejumlatr atrli tafsir.

Mereka yang hryendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

18023. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu At-
Taimi mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Al Hakam,

dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, tentang ayat (j* "Tempat

berdiam binatang itu," ia ber.kata "Maksudnya adalatr,

dimanapun ia berlindung,li/tj$) 'Dan tempat

penyimpanannya', dan dimanapun ia mendapatkan

kematian."lDs

18024. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah,(:f*/$$"Don Dia mengetahui

tempat berdiam binatang itu," ia berkata, "Dimanapun
binatang melata itu berlindung, W1tfi 'Dan tempat

penyimpanannya', apabila binatang melata ifu mati."l02e

18025. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, tentang firman
e

Allah, liiatfi3$* "Dan Dia mengetahui tempat berdiam

binatang it4 dan tempat penyimpanannya," ia berkata,

"Lafa^ F-Jl maksudny4 dimanapun ia berlindung.

r0'8 Abdurrazzaq dalam tafsir Qll83), Al Baghawi dalatt Ma,alim At-Taruil
.^_^ Qll92), dan Al Mawrdi dalamAn-NukatwaAl Uyun(21459).
t@e Abdtxrazzaq dalam taftir (2/183), Al Mawardi dalan An-Nukat wa At Uyun

Q1459), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil Qll92).
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SedangkanlafazhE:5-frmaksudnya,dimanapunia
mendapatkan kematian." 

I o3o

Pendapat lainnya mengatakan: Wi' "Tempat berdiam

binatang itu," maksudnya dalam rahim' \iL';;*) "Dan tempat

penyimpanawtya," maksudnya dalam fulang rusuk'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18026. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, C;if 'Ft "Dan Dia

mengetahui tempat berdiam bingtang itu," bahwa

maksudnya adalatr dalam kandungan'lqi',i:Jl-t "Dan tempat

penyimpananrq/a",maksudnyaadalatrdalamtulangrusuk'

seperti terdapat dalam stratr Al An'aam'1031

18027. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, lil'1fi C;*, l;t "Dan Dia mengetahui tempat

berdiam binatang itu, dan tempat penyimpananrDla," maka

makna lafazh;:-Jr adalah apa yang ada dalam kandungan'

dan makna Latazh gr.G-lr adalah apa yang ada dalam tulang

n'*uk.lo32

'Bo lbid.ur lfin Abi Hatim dalam tafsir $nOOz) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
IlyunQlasD'

1032 Al Qurttrubi dalan Al Jami' li AI*am Al Qur'an (918)'
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18028. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkata, mengenai ayat, ($* i5{p "Don Dia mengetahui

tempat berdiam binatang itu," m*sudnya adalah dalam

kandungan.lG'r; -4 "Dan tempat penyimpanannya,"

maksudnya dalam tulang rustrk.lo33

Pendapat lain mengatakan bahwa makna lJt adalah dalam

kandungan, sedangkan g:.f-Jt adalah dimanapun ia mendapatkan

kematian.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

18029. Ibnu Waki menceritakan kepada karf, ia berkata: Ayahku

dan Ya'la bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Isma'il,

dari Ibrahim, dari Abdullatr, tentang firman Allah, ClJ,fi$
lS"i-!: "Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang

itu, don tempat penyimpanannya, " ia berkata,"Lafazh t!F*.
artinya di alam kandungan, sedangkan lataz}r \pr *.-e
maksudnya di alam raya tempat ia menghembuskan napas

terakhirnya.lo3a

18030. ...ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari

Israil, dari As-Suddi, dari Murrdb dari Abdullatr, tentang

finnan Allah, W';;|fi $r.X 'Ft "Dan Dia mengetahui

tempat berdiam binatang rtu, fun tempat penyimpanannTla,"

1033 Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al Uyun @tas\, dari Sa'id bin Jubair.
r03a Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612002) dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tarait

(3ne2).
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bahwa makna latazh ,&-ll adalah alam kandungan,

sedangkan g.r,,*lt adalah tempat ia menemui ajalnya'1035

Pendapat lain mengatakan batrwa makna lata?4(ii';' "tempat

berdiam binatang itu", adalahpada masa hidupnya. vt#s "dan

tempat penyimpanawtyo", maksudnya dimanapun ia menemui

kematiannya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

18031. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdurratrman bin

Sa'd menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Ja'far

mengabarkan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Anas, tentang

firman Allah, \G:"Ifi Gft:f F" "Dan Dia mengetahui

tempat berdiam binatang itu, dan tempat penyimpanannya,"

ia berkata, "Lafazh tiJir.-, maksudnya adalah pada masa

hidupnya. Sedangkan latazh ttPs-r- maksudnya di mana

saja ia mendapatkan kematian dan di mana saja ia

dibangkitkan."l036

Abu Ja'far berkata: Kami telah memilih pendapat yang

memang seharusnya kami pilih, karena Allah SWT telah

menginformasikan bahwa rezski yang diberikan kepada binatang

melata merupakan pemberian dari-Nya. Oleh karena itu, sangat tepat

apabila kita mengikuti informasi tersebut, katena dia mengetatrui

tempat kembali dan tempat tinggalnya bukan informasi tentang

pengetatruan-Nya yang meliputi alam kandungan dan tulang rusuk.

,ort Ibid
1036 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D003).
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Maksud firman-Nya, ,*i 
"+ 

4'k "semuanya tertulis

dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)," adalah jumlah seluruh

binatang melata, dan mengetahui kadar jumlah rezeki yang akan

diberikan, dimanapun ia berada, dan waktu tinggalnya dalam tempat

penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab Allah dengan nyata,

menerangkan bagi orang-orang yang membacanya, bahwa yang

demikian itu sudah ditulis dan ditetapkan jauh sebelum ia diciptakan.

Ini merupakan informasi dari Allah SWT untuk orang-orang yang

memalingkan dadanya agar dapat menyembunyikan sesuatu dari

A1lah, padahal Allah mengetahui segala sesuatunya, dan telah

menetapkan di dalam kitab-Nya jauh sebelum hal itu diciptakan. Allah

SWT berfirman kepada mereka, "Maka orang yang telah mengetahui

kondisi mereka jautr sebelum pembuatan dan penciptaan, bagaimana

mungkin jiwa dapat menyembunyikan sesuatu yang disembunyikan

bila mereka memalingkan dadanya dan menutupi dirinya dengan

kain?"

o0(D

@'.lj ?, { I:ri6 sibb o- ;5 $ [y 4;i
"Ddtr Dialah yorrg menciptal<m lmgit dflrl hlnti dalarn
endtn mctsd ilort adalah'Arsy-Nya ili atas air, agm Dia

menguji siapal<ah di antara l<flnuu yolng lebih baik amalny a,

dan jilrul<*,"*ttberl<au(lnpddpenhdukMakl<ah),
'S esungguhrry o l<amu dkflr. dib mfl<itl<m se sudah moti',

5u3 +q r, C *;{i5 er6'6Lcii';'
Fyg, -ii'iG iA'g "?a;1- )3 l&,&1
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niscaya or(mg-or(mg yangl<f,fir iat al<mbqlrata, 'IrLi tidak
lainr:r;nuyalah sihir yang ttyato'."

(Qs. Huud [11]: 7)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman menjelaskan ayat

tersebut, "Wahai manusia, hanya kepada Allah tempat kembali kalian

semnanya. " 16 fu A Ctrt: +fAli JL ,siti ';t " Dan Dialah vang

menciptalr.an langit dan bumi dalam enam masa." la berkata,

"Apakah ia tidak mampu menciptakan hal itu tanpa adanya contoh

sesuatu yang menghidupkan setelah ia mematikan kalian?"

Dikatakan bahwa Allah SWT menyebutkan penciptaan langit

dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dalam enam masa, dan

cukuplah pembahasan ini dengan menyebutkan penciptaan langit dan

bumi untuk menciptakan apa yang ada di dalamnya.

18032. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Isma'il bin Umayyah

mengabarkan kepadaku dari Ayyrb bin Khalid, dari

Abdullah bin Rafi (maula Ummu Salamah), dari Abi

Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW memegang tanganku

seraya bersabda,

,5trr i; q. J?t ,*) ,,il;t ?i. {}t bt'*
,:tF,ri' ti;:l$t',*t ,,;|t1; t1,.;*ut *)
,u;sit ?-r- tl, ,y n ti; 'rr,,Qrtrl ?'i- ,'-itt *i..4 aa
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fr e d; ;lt fT e-^;:-,,st i; q .JoAt 3- ?',1 ,Pi
,yt jy .Jaisr c; A,,^1,:"i;r ?CC

"Allah menciptalran tanah pada hari Sabtu, menciptakan

gunung pada hari Ahad menciptakan pepohonan pada hari

senin, menciptakan perkara yang tidak disukai pada hari

Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, meniupkan roh

pada semua binatang melata pada hari Kamis, dan

menciptakan Adam AS sesudah Ashar pada hari Jum'at,

paling akhir ciptaan pada waWu terakhir dari waktu-wahu

hari Jum'at berkisar antara Ashar hingga malam'"toj7

18033. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, ,t4 '* A
uDalam enam mctsa," ia berkata, *Dimulai penciptaan bumi

dalam dua hari, dan menentukan kadar kekuatannya dalam

dua hari.'1038

18034. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada karni dari Al A'masy, dari Abi Shaleh,

dari Ka'b, ia berkata, "Allah memulai penciptaan langit dan

bumi pada hari Minggra Senin, Selas4 dan Rabu. Kedudukan

satu hari sama dengan seribu 1a1r*r.nl03e

1g035. Diceritakan kepadaku dari Al Musayyab bin Syarik, dari Abi

Ruwaq, dari Adh-Dhahhak mengenai ayat,'ril ,9il\ ';t

ro37 HR. Muslim dalam Shifat At Munafikin (27,no.2789), Ahmad dalam Musnad

(2/327), Al Qurthubi dalam Al Jarni' li Ahkam Al Qur'an (151345), dan Ibnu

Athiyah dalamAl Muharrar Al Waib (31152).
tors 11ami tidak menemukan referansi tentang riwayat tersebut.
r03e Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31193).
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rU;L Q,?trt ,>iAi "Dan Diatah yans menciptatran

langit dan bumi dalam enam masa," ia berkata, "Diambil
daxi hari-hari akhirat, yang satu hari ukurannya sama dengan

seribu tatrun. Dimulai penciptaan makhluk pada hari Minggu,
dan ditutup penciptaan makhluk pada hari Jum'at, maka

dinamai dengan hari Jum'at, lalu beristirahat, karena ia tidak
menciptakan apa-apa pada hari Sabtu.'l@o

Firman-Nyrz Jfr :F i:>1 5tL3 "Dan adatah Arsy-Nya

di atas air," ia berkat4 "sebelum ia menciptakan langit dan bumi
beserta isinya. Singgasana-Nya itu berada di atas air. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat berikut ini:

18036. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ;Vfr:1" ,L-Li 3Uj "Dan
adalah Arsy-Nya di atas air," bahwa maknanya adalah,

sebelum Dia menciptakan sesuatu. lfr I

18037. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.lM'

18038. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

t* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6t2OO4).

's' Mu.latrid dalam tafsir (hal. 3S4) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOOS).tuz lbid.
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menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, riwayat yang sarna.'s3

18039. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 5t1
Yi :f" ,'J"j "Dan adalah Arsy-Nya di atas air," bahwa

maksudnya adalatr, Allah SWT menginformasikan kepada

kalian bagaimana ia memulai penciptaan makhluk-Nya

sebelum ia menciptakan langit dan bumi.lM

18040. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 5\4i
i5 & ,i V "Dan adalah Arsy-Nya di atas air," ia
berkata, *Ayat ini menerangkan tentang permulaan

penciptaan makhluk-Nya sebelum Dia menciptakan

penciptaan langit dan bumi."l0as

18041. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha, dari Waki'

bin Hudus, dari p.Imannya Abu Razin Al Uqaili, ia berkata:

Aku berkata, "Wahai Rasulullalu dimanakah Tuhan kita

berada, sebelum Dia menciptakan langit dan bumi?" Beliau

bersabd4

t*' Ibid.

'* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOOS) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t7e).

'*' Abdurrazzaq dalam taftir Qlll3),Ibnu Katsir dalam tafsir (7/417), dan Ibnu
lavzi dalamZad Al Masir (4179).
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"Dalam kchampaan, sedangknn di atas dan di bavvahnya

dipenuhi dengan udara, kcmudian Dia menciptakan

singgasana-NYa di atas air."rm6

18042. Ibnu Waki dan Mghammad bin Harun Al Qaththan Ar-

Razaqimenceritakankepadakami,keduanyaberkata:Yazid

binHarunmenceritakankepadakamidariHammadbin
Salama}r, dari Ya,la bin Atha, dari waki bin Hadas, dali

pamannya-Abirazin_,iaberkata:Akuberkata"'Wahai
Rasulutlatr, dimanakah Tuhan kita berada sebelum Dia

menciptakan mal*rluk-Nya?" Beliau bersabda"'Dalam

kehampaan, sementara itu di atas dan bawahnya dipenuhi

denganudara.KemudianDiamenciptal<ansinggasan-Nyadi
"lM7atas anr.

18043. Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata:

An-Nadhr bin Syamil mengabarkan kepada kami, ia berkata:

A1 Mas,udi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jami bin

SyaddadmengabarkankepadakamidariShafivanbin
Muhriz, dari Ibnu Hushain -salah 

seorang sahabat

Rasulullatr sAw-, ia berkata, usuatu kaum mendatangi

Rasulullatr sAw, mereka pun menemui beliau, lalu beliau

menyampaikan kabar gembira kepada mereka, dan mereka

berkata: "Berikanlah kepada kami!" Hingga Rasulullah sAw

7. ',.c. .i. ,! ,ir7,^X q rlrq'iVC ,lJ rp.,P *f .lt* f, tetSD a>*' w) te',- -r -- , 
,til

,M Ifi' At-Tirmidzi dalan Tafsir At Qur'an (3109), Ibnu Majatr dalarn Al

Muqaddimah(182),danAth.ThabranidalanAtMu'jamAlKabir(|91468).
'@7 Telah terdatrulu periwayatmnya.
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marah dan mereka pun keluar dari rtrmatr beliau. Tidak lama

kemudian datang kaum yang lain menemui beliau, mereka

berkata: "Kami datang untuk me,lryeratrkan diri kepada

Rasulullah SAW, mempelajari agam4 dan menanyakan

tentang permulaan perkara (penciptaan) ini, beliau pun

bersabda:

u;? ult ,9rf qa. l\t ";*r 
rii6

"sambutlah kabar gembira ini oleh kalian tatlcala tidak

diterima oleh orang-orang yang telah lceluar (sebelum

lralian)."

Mereka berkata: "Kami terima (watrai Rasulullatr)."

Rasulullah SAW lalu bersabda:

€'4t ,,rir & e,?ikt ,i*?A v, ilr or

?t:r*-" 6,y i 1'ik "l:t 
;'ttt

"Allah telah ada dan sesuatuyang loinnya tidak ada, sedang

singgasa-Nya berada di atas luryr4 dan telah ditulis

penyebutan tentang itu sebelum segala sesuatu, kemudian

Dia menciptakan tujuh lapis langit-"

Lalu seseorang datang kepadakq seraya berkata: "Itu adalah

untamu yang telah hilang, maka aku keluar untuk

menghadang jalan yang lain, dan sekiranya aku ingin,

pastilah aku meninggalkannya " 
lmt

1048 IlR. Al Bukhari dalzmrt Bod' At Khalq (3191).
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18044. Muhammad bin Manshgr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada l6ami, ia

berkata: Amr Ibnu Abi Qais menceritakan kepada kami dari

Ibnu Abi Laila" dari Al Minhal bin Arnr, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 3U
i1fr :F 'L3":; "Dan adalah Arsy-Nya di atas air," ia

berkata, "singgasana Allah berada di atas air,lo4e kemudian

menjadikan surga untuk diri-Nya, lalu menjadikan surga

yang tainnyq kemudian melapisi keduanya dengan sahr

mutiara."

,Vqit o,5 "Dan selain dari dua surga itu ada dua swga

lagi." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 62) Ia berkata, "Yaitu yang

terdapat pada ayat, ,i.:i p $i'srorong pun tidak

mengetahuf '. " Atau berkata, "Juga tentang keduany4 tidak

ada seorang pun yang dapat mengetahui gttie{'r;-AU
'"!-A-16qf,fi 'Apo yang disembunyikan untuk merekn yaitu

(bermacam-macam nilvnat) yang tnenyedapkan pandangan

mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka

kerjakan'. (Qs. As-Sajdah [32]: 17) Ia berkata, "Maksudnya,

apa yang ada di dalam surga tidak dapat diketahui oleh

makhluk atau apa pun yang ada di dalam keduanya, yang

diberikan kepada mereka setiap hari, atau didatangkan dari

kedua surga itu sebagai imbalan."los0

ts' Ibmr Abi Hatim dalam tafsir (6D005).
,oto HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak (21517), ia berkata, "Hadits shahih meNrrut

syarat Shahihain (Bttkhari-Muslim), namun keduanya tidak meriwaydran
hadits tersebut.' Adz-Dzahabi menganggapnya hadits mauquf. Abu Asy-slaikh
dalamAl UzhmahQlslT).
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18045. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al A'masy, dari

Al Minhal, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas

ditanya, tentang ftman Allah, ;l:fr :F '&;i 5\43 "Don

adalah Arsy-Nya di atas air," ia berkata, "Bagaimana bisa

berada di atas air?" Ia menjawab, "Berada di pusat angin."t05l

18046. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang firman Allah, 5\U)
;Jji]:F ,iJ,; "Dut adalah Arsy-Nya di atas air,"
bagaimana bisa berada di atas air? Ia lalu berkata, "Di atas

pusat angin."lo52

18047. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas,

dengan riwayat yang sama.lo53

18048. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mubasysyir Al Halabi menceritakan kepada kami

dari Arthah bin Al Mundzir, ia berkata: Aku mendengar

Dhamratr berkata, "Sesungguhnya Singgasana Allah berada

di atas air, lalu Dia me,nciptakan langit dan bumi dengan

benar, kemudian Dia menciptakan kalam. Kemudian apa

'05t HR. Al Hakim dalamAl Mttsta&akQl5l7), ia berkata, "Hadits shahihmenurut
syarat Shahiftain (Bukhari-Muslim), namun keduanya tidak meriwayatkan
hadits tersebut." Al Muqaddisi drrlamAl Ahadils Al Mukhtarah(101382).

1052 HR. Abdunazzaq dalam Mushouof(5/90).
1053 Ibnu Abi Hatim dalam teftir (6DOO5), AI Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzit

(31193), dan Al Qurttrubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qur'an (918).
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yang Dia ciptakan dan apa yang Dia jadikan tentang

makhluk-Nya itu ditulis dalam sebuah kitab. Kemudian kitab

tersebut disucikan Allah selama seribu tatlrn sebelum Dia

menciptakan makhluk apa-apa.' 
l05l

18049. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdul

Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad

binMaqilmenceritakankepadaku,iaberkata:Aku
mendengarWatrabbinMunabbihberkata,..Sesungguhnya

singgasana Atlah sudatr ada sebelum Dia menciptakan langit

dan bumi. Kemudian Dia mengambil salatr satu sifat air, lalu

Dia membuka genggztman air itu, dan asap pun

membumbung tinggi. Kemudian Dia menentukan tujuh lapis

langit dalam dua hari, lalu mengambil tanah dari air, lalu

dibuatkan tanah tersebut menjadi tempat berupa rumah'

Kemudian ia membentangkan bumi dari air tersebut.

. Kemudian ia menciptakan kekuatan dalam dua hari, langit

dalamduahari,bumidalamduahari,kemudian
menyelesaikan bagian yang lain pada hari ketujuh'"lo5s

Firman-Nya: "i3;A'g -?M."Agar Dia menguii

siapalrah di antara ftamu yang tebih baik amalnya." Allah SWT

berfirman menyampaikan ayat tersebut, "Hd manusia, dialah yang

menciptakan langit dan bumi, dan dia pula yang telah menciptakan

katian dalam enam masa."

'e'j;l. "Agar Dia menguii." la berkata, "Agar dia

memberikan ujian kepad a kalian;"(13 I#'9 " Siopakah di antara

tofl 4l Bagtrawi dalarn Ma'alim At-Taruil (31193)'
t055 Ibnu Katsir dalam tafsir (7/417).
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lramu yang lebih baik amalnya." Ia berkat4 "Siapakah di antara

kalian yang lebih baik ketaatannya?" Sebagaimana disebutkan dalam

riwayat berikut ini:

18050. Diceritakan kepada kami dari Daud bin Al Muhbir, ia
berkata: Abdul Wahid bin Taid menceritakan kepada kami

dari Kulaib bin Wail, dari Abdullah bin U-*, dari Nabi

$AW, bahwa beliau membaca ayat ini, :rA fi 'eJA-
t-
*A- "Agar Dia menguji siapakah di antara lamu yang lebih

baik amalnya. " Beliau lalu bersabda,

rir a;G v,,t;|.r,!t gu *Ltiiat*',;l'#
"Siapakah di antara kalian yang paling menggunakan

akalnya, lebih menjaga perbuatan-perbuatan yang

diharamkan Allah, dan paling bersegera dalom menaati

Allah? "tos6

18051. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

}gnadatcu- 
dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, '+'4-

'$a:A !$$ "Ago, Dia menguji siapakah di antara kamu

yang lebih baik amalnya," bahwa maksudnya adalah amal

yang paling berat.lo5T

Fir1an-Nyaz oyfjL o.rfit *.t [y 6]'ti frygt .r!5
W ru iy TiS "Dan jilca komu berkata (kepada penduduk

Maklrah), 'Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati',

niscrya orang-orang yang kafir itu aknn berkata, 'Ini tidak lain

'otu lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOO6) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
tJyun (21459,460).

'0" Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOO6).
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hanyalah sihir yang rD/ata'." Allah SWT berfirman untuk

memberikan informasi kepada Nabi Mutrammad sAw, "Apabila

kamu katakan kepada kagmmu, yaitu orang-orang musyrik, 'Allah

akan membangkitkanmu sesudah kematian', maka mereka akan

berpaling dengan ayat-ayat dan watryu yang telah Aku turunkan, lalu

mereka akan berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Apa

yang kamu bacakan kepada kami, tidak ada yang menyebutkan hal

tersebut, kecuali bagi orang yang tersihir pendengarannya' karena

perkataanmu itu benar-benar sihir'."

Ini merupakan penalorilan orang yang membacanya fflii ;1

W y- *Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata' " Adapun orang

yang membacanya ,ry f" it rf h *Ini tidak lain hanyalah

perbuatan tupang sihir yang nyaia,"rosE maksudnya adalatr

mengarahkan khabar tersebut kepada mereka, karena mereka

menyifati apa yang dibawa Rasulullah SAW sebagai sihir yang nyata.

Abu Ja'far berkata: Kami telah menjelaskan pendapat yang

tepat mengenai qira'at tersebut berikut contoh-contohnya pada

pembatrasan yang lalu, maka tidak ada gunanya untuk mengulas

kembali pada pembahasan di sini.lose

ooo

';;{'1"'n:$-u<}:ti{ieAdyor:tsi*-ufi i,{;

@ s;.2P-+\3W w.lvt r*G,;- 34 4
r05t Al A'raj, Al Hasan, Abu Ja'far, Syaibah dan sekelompok dari ahli qira'at sab'

membacanya dengan;r.., sedanlkan yang lain membacanya dengan Jlt-. Lihat

Ibnu Athiyah dalamAl Mtharrt Al Waiiz (31153).
r05e Lihat tafsir srnah Al Maa'idatr ayat I l0 dan surah Al An'aam ayat7.
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,,Don sesuflggutvrya iilaKami mhlrl<an adzab dmi merela

smfiaikepada suorttt waku ydrJg ilitcnarl<mt, niscaya

mer ela al<mt bqlata,' Nalloih y orrl'rg menghalanglny d''
Ingatlah, di waku adz& iat ilnmryl<epada mqela

fidnkloh dapat dipalingtarl dmi nqeka dnn mqela diliputi
oleh adzab ymg dalrulurryanrsela selalu

metnp u olok ololdratng o."

(Qs. Huud [1U: 8)

rakwil firman Allah: 4;4 r"ti;3 AnlyA,:4i'##1#)
@ s;izr+\}W s.3v: eGU'541j;;-:l1 "4-u(Dan sesungguhnya jika Kami undurkan adzab dari mereka sampai

kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata,

'Apakah yang menghalanginya'. Ingotlah, di wahtu adzab itu

datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereha dan

mereka diliputi oleh adzab yang dahulunya mereka selalu

memp e r o I o k-o I o k h anny a)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan ayat tersebut, "sesunggghnya apabila Kami tunda

siksaan bagi kaummu yang musyrik, wahai Muhammad, tentu Kami

tidak akan mempercepat batas waktu mereka, dan Kami tanggUhkan

sampai batas waktu tertentu, yaitu waktu yang telah ditentukan dan

ditetapkan."

Asal kata fil pada pembahasan yang lalu dari kitab kami ini

telah diuraikan, bahwa makna df berarti sekumpulan manusia yang

berkumpul dalam suatu keyakinan dan agama, kemudian digunakan

dalam berbagai macam makna yang kembali pada makna asal yang
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telatr disebutlian.r060 Dikatakan untuk waktu yang telah ditetapkan,

dan masa pada pembatrasan ini dan yang sama sepertinya, berasal dari

kata aif yang berarti generasi, karena di dalamnya terdiri dari umat

manusia. Dengan demikian, maksud kalimat tersebut adalah,

sesungguhnya apabila Kami tangguhkan siksa mereka hingga datang

generasi lain menggantikan generasi sebelumnya.

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan ahli tafsir, yang

menyatakan bahwa makna kata aif pada pembatrasan ini berarti waktu.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18052. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, Al
Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abi Razin, dari

Ibnu Abbas.

18053. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&xra.zaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ashim, dari Abi

Razin, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 4\:i3,fr';f*$
i3:!tJ3 Arly"Dan sesungguhnya jika Kami undurkan adzab

dari mereka sampai kcpada suatuwaWuyang ditentukan," ia

berkata, "Hingga batas waktu yang ditenfukan."lo6l

Lihat tafsir surah Al Baqaratr ayat 128, 134, l4l, 143, dan 213, surah Aali
'Imraan 104, I 10, dan I13, serta surah An-Nisaa' ayat 4l
AMurrazzaq dalam tafsir Qll&4),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612007), dan Al
Mawardi dalan An-Nulut wa Al tlyun Qla6Q.

1060

t06l
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18054. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ashim, dari Abi
Razin, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.1062

18055. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman A[ah, A ny
-/ ) .4 ,,,g:sit "Sampai kepada suatu wahu yang ditentukan," ia

berkata, "Batas waktu yang ditenttrkan."I063

18056. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, ia berkata, "Hingga batas walctu yang

ditenfukan."lffi

18057. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ,3t3JJ 'il ttry "sampai

kepada suatu waldu yang ditentukan," ia berkata, "Hingga
batas waktu."tffis

18058. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.lo66

t*' Ibid.
to63 lbid.

'o* Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q/460) dan Al Baghawi dalam

. . - Ma'alim At-Tanzil (31193).

'out Muiahid dalam tafsir 1trai. :SS;, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/200 7), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat w a Al LlWn Ql 460).

'* Ibid.
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18059. ... ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.r067

18060. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku.dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 'iA$ e{t

i3:!i7 A d]Atlli "Dan sesungguhnya jika Kami undurkan

adzab dari mereka sampai kcpada suatu waktu yang

ditentukan," ia berkata, "Kami tangguhkan siksaan mereka

hingga batas waktu yang ditenfirkan."

Ibnu Juraij berkata, *Mujatrid berkata, 'Hingga batas

*1L1rr'.rrlo68

18061. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah, i1:iJ3, A dtltt$';;;(# $, "Don sesungguhnya

jika Kami undurkan adzab dari mereka sampai kepada suatu

wahu yang ditentukan," ia berkata, o'Hingga batas waktu

yang ditentuk*.rrlo6e

Firman-Ny ^r'riji-Y$fi 
"Niscrya mereka akan berkata,

'Apalrah yang menghalanginya'." Ia berkata, "Sungguh, orang-orang

musyrik akan berkata, 'Apakatr yang akan menghalanginya? Apakatt

ada sesuatu yang dapat menghalanginya dari menyegerakan siksaan

t6' Ibid
r06E Al Mawardi dalarr. An-Nukat wa At uyun Q1460) dan Al Qurthubi dalam Al

Jami' li Ahkam Al Qar' an (919)
r6e lbnu Abi Hatim dalam tafsir Gn007) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam

Al Qur'an(919).
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yang telah mengancam kami'? Sebagian dari mereka mendustakan

siksaan tersebut, dan sebagian dari mereka menganggap penundaan

siksaan mereka adalah untuk kedustaan orang-orang ymg diancam

mendapatkan siksa."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

18062. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, \i <jr4
t4- "Niscaya merelm akan berkata, 'Apakah yang

menghalanginya'." Ia berkata, "IJntuk mendustakan hal

tersebut, atau menganggap bahwa yang demikian itu
bukanlah apa-apa.uro7 o

Firman-Ny 
", if 

(,i5 34 1.(-;;-ni 
*rngattah, di waktu

adzab itu datang kepada merelm tidaklah dapat dipalingknn dari
mereka. " Allah berfirman untuk menegaskan pembenaran janji-Nya
dan pembenaran bagi apa yang telah disampaikan-Nya, "Ingatlah di
waktu siksaan itu datang kepada orang-orang yang mendustakan hal

tersebut, niscaya siksaan itu tidak akan dapat dipalingkan dari
mereka."

Ia berkata, "Siksaan itu tidak dapat berpaling dari mereka, dan

tidak ada yang dapat menyelamatkannya dari siksaan tersebut. Justru

siksaan itu akan jatuh menimpa mereka, lalu membinasakan mereka."

<ri#-.r,\j(V, W.36 "Dan mereka diliputi oleh adzab

yang dahulunya merelca selalu memperolok-olokkannya. " Ia berkata,

"Siksaan itu akan datang dan menimpa orang-orang yang datrulunya

toTo Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOO7) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(21460).
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memperolok-olokkan siksaan yang datang dari Allah. Telah

disebutkan oleh Allah tentang ejekan yang dikatakan mereka sebelum

diturunkannya siksaan tersebut, yaitu perkataan yang berkata,

.Apakatr yang dapat menghalanginya, sebagai pemindahan kepada

para nabi-Nya'."

Penakwilan kami ini sesuai dengan penafsiran sebagian ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18063. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 5i#-+ \3Ai rc.4V
"Dan mereka diliputi oleh adzab yang dahulunya mereka

selalu memperolok'olokkanrrya," ia berkata, "Apa yang

didatangkan oleh para nabi-Nya itu merupakan suatu

kebenaran."loTl

o00

3H A:y&Wi;'pic,g
trt /-
lsL-

"Ddrt jil<aKarti rasakonlnpada morlvusid suaht roilurlort

(nil<mat) dmi Karni,l<cmudian rorlvnot ituKarr,i, cabut

dmipadorya, pastrlah dia meniadi Futtts asalagi
tidakbqterhnakasih."

(Qs. Huud [11]: 9)

'"t;i6'16j

to" LihatlbnuJauzi dalamZadAl Masir (4/80).
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Tak$ril firman x"n iiL&W I;i'"i'lgt tl'"t;'*j 61 ;43

@ S;.U,}H fo*iitru Kani rasakan kepda nunusia suafit ruhr?ur

(nihm) dofi Kami leenudian mlrnd ilu Kani cabd dafipadanyo,

pasdlal, dia nunjadi prdus asa logi tido* furterir?ra lruiih)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menyampaikan informasi tersebut, "Jika Kami rasakan kepada

manusia kenikmatan rczeki dan sumber kehidupan yang terbentang

luas, kami bentangkan kenikmatan duniawi, yaitu kenikmatan rahmat

yang telah disebutkan Allah SWT pada pembahasan ini,'rj2\it;j'"i
'Kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya'. Kemudian Kami

rampas nikmat tersebut, lalu kami datangkan bencana yarrg dapat

memusnahkan nikmat tersebut hingga menjadikan nikmat itu hilang."

"t;'z- SH l3y"Pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak

berterima lasih." Ia berkata, "Senantiasa berputus asa dari rahmat

Allah, untuk mendapatkan kebaikan."

Kata g,p- diambit dari bentuk Jto dari pendapat yang

mengatakan: lj5 i/ 0>{i .r-- "Fulan berputus asa dari yang demikian

itu."rst3l- jp "Maka dia adalah orang yang berputus asa." Bila itu

menjadi sifat baginya. Mengenai ayat s-F iu berkata, "Kufur bagi

orang yang mengingkari nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan

sedikit bersyukur kepada Tuhan-Nya yang telah memberikan karunia

tersebut, tentunya dengan nikmat dan karunia yang telah diberikan

kepadanya."

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan mufassir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18064. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 6{ ,{;
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",i'z- SH l3yt'r Wii'p'G3 \r;frY " Dan iitra

Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikrnat) dari

Kami, kBmudian rahmat itu Kami cabut daripadanya,

pastilah dia meniadi putus asa lagi tidakberterima ltasih," ia

berkata, .,wahai anak adam, apabila kamu mendapatkan

karunia dari Allah berupa keluasan, keamanan' dan

kesehatan, lalu mengingkari kenikmatan yang telah kamu

dapatkan, dan bila kenikmatan itu dicabut darimu, maka

seyogianya kami dapat mencegahmul0T2 6* menghalangimu

dari kehilangan nikmat tersebut, lalu kamu berputus asa dari

ratrmat Allah, putus asa dari mendapatkan rahmat-Nya.

Seperti itulah kondisi orang-orang kafir dan munafitr'rrl073

(E$(E

W Lqi Ki.J :,4 
^* 

:"t''J, lG LG:'\ :4J

A atj

" D an jil<a Karni r as al<an kep adany a keb ahaglann s e zudah

bencana yfiW menwrpmtya nkcaya dia al<mtberkata,

' T elah hilang b enc ana'b enc arrd itu dflrip adal<u''

S esznggu tmy a dia s angat gembir o lagi b angga. Ke anali

ordng.orang ydttg sabar (tethada7 bencmta), df,n

r0r2 Kalimat ini diambil dari &g! yang berarti mencegah, yang diambil dari akar

kata re.rl g.t\e$ grii6 o.rIt apabila menghalanginya. Al-Lisan (entri: gJ)'
ro7, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612007) dan As-suyuthi dalam Ad-Dur Al

Mantsur (3/322).

.D /z lS./1. rlz . ilr:-rt'*

92< *'.i tit
U|'o en 'aoL
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mengqialarrdmf,l.amalslwlih;mff ektiatbqoleh
anpunan dm pahnla y aW b esm."

(Qs. Huud tlU: 10,11)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan ayat tersebut, "Bila Kami bentangkan kenikmatan

duniawi kepada manusia, dan Kami berikan rezeki keluasan dalam

kehidupannya, lalu Kami lapangkan rczekinya, maka itulah nikmat
yang telah Allah SwT katakan, :13 '^q'1 i4!j "Dm jika Kami
ras alrnn lrepadanya kebahagiaan. "

Firman-Nya: :,9:, 'J-,:'. "sesudah bencana." Ia berkata,

"Sesudah kesulitan hidup yang dialaminya dan kesulitan yang

menjadi penawar baginya."

'-,Y Lqi (;i "J:'1 "Nisccva dia a*nn berlmta, 'Telah

hilang bencana-bencana itu daripadaku'." Allah berfirman untuk

menyampaikan informasi tersebut, "Sungguh, ia akan berkata,

'Kesulitan dan kesusahan itu telah hilang dariku, dan bencana-

bencana itu tidak akan datang lagi'."

3;3U i:y"srrungguhnya dia sangat gembira lagi bangga."
Allah SWT berfirman unhrk menginformasikan ayat tersebut,

"Sesungguhnya manusia akan sangat merasa gembira dengan karunia

yang telah diberikan kepadanya, gembira dan bangga terhadap karunia

tersebut."

Ia berkata, "Yaitu berbangga di hadapan orang lain dengan

kenikmatan yang diperolehnya, yaitu berupa kelapangan dunia dan

apa yang telah dipermudahkannya untuk mendapatkan sumber

kehidupan, lalu melupakan perubahan nasib dan kesulitan hidup yang
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dialaminya,lo74 serta meninggalkan permintaan nikmat dan karunia

yang kekal serta kebatragiaan yang tak kunjung sima, kekal abadi tak

pernatr hilang."

18065. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, Lr${,rs;

W "Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku'"

Maksudnya adalah menipu Allah dan berbuat lancang

terhadap-Nya. U'iy"sttungguhnya 
dia sangat gembira"'

dan Allatr tidak menyukai orang-orang yang bergembira jf;
"Lagi bangga," sesudah apa yang telah diberikan' lalu ia

tidak berterima kasih kepada Allah'1075

Kemudian Allah mengecualikan sifat manusia yang telah

dijelaskan dengan kedua sifat tersebut, yaitu sifat orang-orang yang

bersabar dan melakukan amal shalih. Serta dibolehkan untuk

mengecualikan mereka, karena manusia mempunyai makna satu jenis

dan berarti mencakup semuanya, serta seperti firman-Nya, @ ,gV
.tr;Ai\j;, 'gr,u.ii$y. @ r,iiitil't'y "Demi masa'

sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih."

(Qs. Al'Ashr [103]: 1-3)

Allah berfirman untuk menyampaikan informasi tersebut,

..Kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan amal shalih,

'o'a Kalimat 4r1Jr merupakan bentuk jamak dari kata tunggal tvf larr$

bermakna .-r.r-l:r,.kemarau atau kesusahan". Dikatakan pula "kesulitan dan

kebutuhan,,. Seperti itulah makna kalimat sctJv.au-it1 nj:Jt. Lihat Al-Lisan

cte'
ro75 As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (31322), ia menisbatkannya kepada Abi

Asy-Syaiklt.
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sesungguhnya bila mereka didatangkan kesulitan dunia maka mereka

tidak akan berpaling dari melaksanakan taat kepada Allah. Namun

mereka bersabar dalam melaksanakan perintah-Nya dan menjalankan

ketentuan-Nya Bila mereka memperoleh kelapangan dan keluasan,

maka mereka bersyukur kepada-Nya dan melaksanakan hak-haknya

dengan apa yang telah didatangkan kepada mereka dari kelapangan

tersebut."

Allah berfirman, ig A ,i$j "Mereka itu beroleh

ampunan. " Maksudnya adalah memberikan ampunan kepada mereka

dan tidak memberikan siksa pada saat mereka dibangkitkan kembali.
,r.1 ,_<.3r? jlj "Dan pahala yang besar." Ia berkata, "Mereka

akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah serta mendapatkan

ganjaran yang berlimpah dan pahala yang besar atas perbuatan-

perbuatan baik yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia."

18066. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jurarj, sebuah pernyataan "kecuali orang-

orang yang bersabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian

serta melakukan amal shalih ketika dalam keadaan nikmat
(mendapat kenikmatan)",2,j& .{ 6$"*rrrka itu beroleh

ampunan", akibat perbuatan dosa yang telah mereka

lakukan, ?Hj" dan p ahala yang b e s ar", ia mengatakan:

"Yaifu surga."1076

0ao

'o'u lbnu Abi Hatim dalam tafsir (62003)
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$ll\ j;,3!)3:t.;";y;rC4L-{;i(J;::3'{it:$

@ 3a, :A,{W*t cwi1il ffi ;\ K*4;
, rMaka b oleh i adi kamt hendak rnentnggall<art s eb agian dari

aP a y ang diw ahy ukan kep ail'amu dart s empit km enany a- 
dadamrt, karenakhawatfu bahwa metela akort

mengatakan,' Mengap a adak diwrurtl<an kepadany a

p erb endahdr dcln (kel<ay aart) atou datmtg b q s arna. s dnlcl

dengan dia s e or artg mal aikat" S esznggultny a karrut

hanyalah seotcrng pemben petingatan dart Allah
p ernelihar a segala sesudtrt."

(Qs. Huud t1U: L?'t

Takrvil firman Allah: -*j|r*tit 64V:jil1 J4"+(; 6LS

,6, g&K\,\.t ; a;& i')4 J K r4;1)'li \j6.;\ i3*
@ 3.o. : (Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian

dari flpa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya

dadamu, karena khuwatir bahwa mereka akan mengatakan'

"Mengapa tidak diturunkan kepadanya petbendaharafin (kekayaan)

atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat'"

Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan

Attah pemelihara segala sesuatu)

AbuJa'farberkata:AllahSWTberfirmanuntuk
memberikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai

Muhammad, boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa

yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu agtr kamu

menyampaikan apa yang telatr diperintahkan untuk disampaikan, dan
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membuat dadamu sempit dengan wahyu yang diberikan kepadamu,

hingga kamu tidak menyampaikan kepada mereka karena takut."

'iN i:;'G 5 K r4;3J'*l'tli-;1 "Bahwa meretra atcan

mengatalran,'Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan

(relrayaan) atau datang bersama-sama dengan dia seorang

malaikat'." Maksudnya adalah pembenaran baginya bahwa beliau

seorang utusan Allah. Allah berfirman untuk menginformasikan hal

tersebut, "sampaikanlah tepa{a mereka apa yang telah aku

sampaikan kepadamu, karena 
'i5 ; -(3y'srrunggrhnya 

kamu

hanyalah seorang pemberi peringatan', kepada mereka tentang siksa-

Ku, dan meperingatkan mereka terhadap adzab-Ktt' yang teramat

pedih atas kekafiran mereka terhadap-Ku."

'J=4 t:;" giY{it(2 "Dan Allah pemelihara segala sesuatlt."

Ia berkata, "Allah yang memelihara segala sesuatu, dan dengan

tangan-Nya ia mengatur alam raya ini. Oleh karena itu, laksanakanlah

apa yang telah aku perintahkan kepadamu, dan janganlah kamu

menghalangi permintaan mereka mengenai tanda-tanda untuk

menyampaikan wahyu-Ku kepada mereka, dan melaksanakan

perintah-Ku."

Penakwilan kami ini sesuai dengan yang telah dikatakan oleh

sebagian ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

18067. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata: Allatt

berfirman kepada Nabi-Nya, dtrt -Gi-|, J;;.\t ii,ll
"Mala boleh jadi kamu hendak meninggallcan sebagia.n dari

apa yang diwahyulcan kcpadamu. " Maksudnya adalatr agar



furahHwd

melakukan apa yang Aku perintahkan kepadamu, dan

menyerukan ajarannya, sebagaimana Aku perintahkan.

Mereka berkata, Kr$ TJ-J| "Mengapa tidak diturunkan

kepadanya perbendaharaan (kekayaan). " Kami tidak melihat

ada kekayaan bersamanya, dimanakah kekayaan tersebut? J
"3rt itJ itd "Atant datang bersama-sama dengan dia

seorang malaikat," memberi peringatan bersama-sama

den gannya,i+,J *y:' S e s un g guhny a kamu hany al ah s e o r an g

pemberi peringatan, " maka sampaikanlah apa yang telah aku

perintahkan.lo77

(D@@

66:67rfi 4tt $ #,t3c i'Tix<rl;.?l
@**K,liieiu*ra'

" B ahl<an mereka mengatakan,'Ill4uhamrnad teloh
membuat-buat Al Qur'oln iht'. Katakanlah, '(Kalut

demikian), maka datmrgkanlah sepuluh swah-stnah yang
dibuat-budt ymq metryamdirrya, dm panggilloh orang-

ordng yclttg kon'w sdttggttp (memanggilrrya) selain Allah,
jika karrru memcmg orctrlg-strang yalr.g benar' ."

(Qs. Huud t1U: 13)

As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur (3/323), ia menisbatkarurya kepada Abi
Asy-Syailfi.
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Talavil firman Atlah: 4rt $ ;A,gG ir?fi <rj;-'J
d2;/- K"|fiyi,y ,ffif'6\;$.?r;;f (Bahkan mereka

mengatakan, "Muhammad telah mcmbuat-buat Al Qur'an itu."
Katakanlah, "(Kalau demikian), maha datangkanlah sepuluh

surah-surah yang dibual-buat yang menyamainya, dan panggillah

orang-orang yang kamu sdnggup (memanggilnya) selain Allah, jika
kamu memang orang-orang yang benar.")

Abu Ja'far berkata: Allah SV/T berfirman untuk

menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW, "Cukup sudah

bagimu bukti atas kebenaran mengenai apa yang telah aku datangkan

kepada merek4 dan bukti dari seluruh ayat lainnya atas kebenaran

kenabianmu dengan Al Qur'an ini, karena ayat-ayat tersebut menjadi

tanda bagi orang yang Aku berikan petunjuk kepadanya untuk

membenarkannya, sebab semua makhluk tidak sanggup

mendatangkan suratr yang serupa dengannya. Sedangkan mengenai Al

Qur'an ini, semua makhluk tidak akan mampu mendatangkan yang

serupa dengannya. Sesungguhnya mereka akan berkata, 'Engkau telatr

mengada-ngada'. Artinya, engkau telatr merekayasa dan menciptakan

kebohongan tersebut."

Lalu mengindikasikan makna kalimat tersebut dengan apa

yang telalr kami sebutkan padaayat,';ifr <r${-'f *nohtun mereka

mengatalran, 'Muhammad telah membuat-buat Al Qur'an itu',"
hingga akhir ayat. Maksud Allah SWT menginformasikan hal tersebut

dengan ayat, ii6 <-rl;i- f *nonfun mereka mengatakan,

'Muhammad telah membuat-buat Al Qur'an itu'," adalatr, apakah

mereka telatr melakukan kebohongan terhadapnya? Dalam artian,

apakah mereka telah menciptakan kebohongan kepadanya?
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Kami telah menyebutkan faktor masuknya lafazh {Ouaukaum
Arab dalam contoh pada pembatrasan ini. Oleh karena itu, katakanlah

kepada merek4 "Datangkanlatr sepuluh surah yang dibuat-buat untuk

menyerupai A1 Qur'an ini." Maksudnya adalah mengada-adakan dan

membuat-buat. Jika Al Qur'an yang aku (Rasulullah) bawa kepada

kalian ini merupakan kebohongan semata, dan bukan merupakan ayat-

ayat yang mengandung mukjizat, seperti seluruh ayat yang kalian

tanyakan kepadaku, atau seperti harta simpanan yang kalian tanyakan,
.Mengapa tidak diturunkan harta simpanan tersebut kepadanya!' Atau

malaikat yang kalian katakan, 'Mengapa tidak datang malaikat

bersamanya untuk membenarkan dirinya bahwa dirinya seorang

utusan', maka sesungguhnya kalian adalah kaumku, kalian termasuk

dalam sasaran dakwahku. Aku seorang laki-laki yang ada di antara

kalian, maka mustahil aku mampu menciptakan dan membuat 114

surah seorang diri. Kalian juga tidak akan sanggup menciptakan dan

membuat sepuluh surah yang serupa dengan Al Qur'an, bahkan bila

kalian meminta bantuan kepada siapa saja yang kalian kehendaki

untuk melakukan hal itu.

Allah SWT berfirman, "Katakanlah kepada mereka,
.panggillatr siapa saja yang kamu sanggup memanggilnya dari selain

Allah'." Maksudnya adalah selain Allah, untuk membuat dan

menciptakan Al Qur'an dengan bantuan tuhan-tuhan dan berhala-

berhala yang kamu sembatr. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu

untuk membuat sepuluh surah yang dapat menyerupainya, karena

telah dijelaskan bagi kalian batrwa kalian hanya melakukan

kebolmngan semata dalam perkataan kalian yang mengatakan bahwa

dia telah membuat-buat Al Qur'an. Dan telah terbukti kebenaran Al

Qur'an yang aku datang kepada kalian bahwa itu benar-benar datang

dari sisi Allah, dan tidak pantas bagi kalian untuk memilih ayat-ayat
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tuhan kalian, karena telatr datang kepada kalian bukti dan alasan atas

kebenaran yang menyatakan batrwa kalian telah mendustakan

kebenarannya, padahal itu datang dari sisi Allah, seperti yang kalian

minta tentang bukti tersebut, dan kalian diminta untuk membenarkan

kedatangan bnkti tersebut. Dan firman-Nya, 4* rlK ttl "jila kamu

memang orang-orang yang benar", untuk menjelaskan firman-
Nya: -)2:i jii" *W -Maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang
dibuat-buat yang merqtamainya," maksudnya adalah: "Katakanlah
kepada mereka untuk mendatangkan sepuluh surat-surat yang dibuat-

buat untuk menyamai Al Qur'an jika kalian memang orang-orang

yang benar dalam tuduhan kalian bahwa Al Qur'an ini Nabi
Muhammad SAW yang membuat-buatnya, dan panggillah tuhan-

tuhan yang kamu sembah selain Allah yang kamu anggap sanggup

dan mampu unhrk melakukan hal yang demikian itu.

18068. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj nienceriiakan

[eqadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, <rl;i_ {a aa.aall *Bahlcan merelca mengatakan, 'Muhammad telah

membuat-buat Al Qur'an itu'." Maksudnya, mereka berkata

kepadanya, iil4.1. ttl\rj crUr;i y ii * gi6 fi
"Katalcanlah, 'Mala datangkanlah sepuluh ayat-ayat yang

dibuat-buat untuk menyamainya, dan ajaHah saksi-saksi

kalian'." Mereka menyaksikan kebenaran yang dapat

menyerupai Al Qur'an, bahwa memang benar Al Qur'an
seperti itu. Al Qasim mengatakan seperti itu dalam

haditsnya.loTs

ooo

1078 Ibnu Abi Hatim dalam taftir (612009).
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j67$y. n{i t, ;i i*3;t-6YA;6{3\#.iE'
<r;riA

"JikA merel<a yo1rlgl<firuu seru ittt finak tnertduna setudrvwu

(aial<armu) iat maka (katokarlah olelvrru'),'Ketalruilah,

sesuflg4rwtmya Al Q*'mt iht ditunutlsrt dengan iltwu

Nlah, dan bahwdsornyd tidak ada ilah selain Dia, maka

rnaukah karut ber serah diri (l<cpada Allah)' ?"

(Qs. Huud tlU z L4)

r a kwir rirm a n Allah : iY-, 4i b" ii-6 14;6'#1 lk4- 19
5;Ji A Jr"} Jy iyf 1ii*o'mereka vaog kamu seru itu

tidak menerima seruanmu [aiakanmu] itu maka [katakanlah

olehmuJ, "Ketahuilah, sesungguhnya Al Qur'an itu diturunkan

dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada ilah selain Dia,

maka maukah kamu berserah diri [kepadaAllah]?"

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menginformasikan kepada Nabi-Nya, "Wahai Muhammad, katakanlah

kepada orang-orang musyrik, 'Jika mereka yang kamu seru itu tidak

menerima seruarunu, yaitu orang-orang yang menyembah selain

Allah, hingga mereka dapat mendatangkan sepuluh ayat yang dibuat

untuk menyamai At Qur'an, dan tidaklah kalian dan mereka mampu

untuk mendatangkan hal itu, maka ketahuilah dan yakinilah bahwa

sesungguhnya Al Qur'an dittyunkan dari langit kepada Muhammad

dengan ilmu serta izin dari Allah, dan Muhammad bukanlah orang

yang merekayasa datam pembuatan Al Qur'an tersebut, karena dia

tidak akan sanggup mengada-adakan hal itu."
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7Jy ';yi t: "Dan bahwasanya tidak ada ilah selain Dia."
Ia berkata, "Hendaklah kamu yakin juga bahwa tidak ada tuhan yang

patut untuk disembah kecuali Allah yang memiliki maktrluk dan

perintatr. Oleh karena itu, tinggalkanlah penyembatran berhala dan

patung tersebut, serta kembalilah mengesakan diri-Nya."

Dikatakan bahwa sesungguhnya firman-Ny 
", 

'{3ii*g- i9
*Jilu mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu

(ajalmnmu) ittt," merupakan khithab dari Allah kepada Nabi-Nya,

seakan-akan ia berfirman, "Hai Muhammad, jika orang-orang kafir
yang kamu seru itu tidak menerima ajakanmu, maka ketahuilah watrai

orang-orang musyrik bahwa sesungguhnya Al Qur'an diturunkan

dengan ilmu Allah.

Itu merupakan penakwilan yangg jauh dari arah dan

pemahaman yang dimaksud.

Firman-Nya: 6rali ,A jG "Maka maukah kamu

berserah diri (kcpada Allah)?" ia berkat4 "Oleh karena itu, maukatr

kamu berserah diri, tunduk, dan taat kepada Allah, serta tulus ikhlas

menyembah-Nya sesudatr demikian jelas alasan dan bukti yang

didatangkan kepada kalian?"

Mujahid berkata, *Maksud perkataan ini adalah sahabat-

satrabat Muhammad SAW. "

18069. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 6Ai ,fr {i "Maka

-@l
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maukah kamu berserah diri (kepada Allah)?" Ia berkata,

"Kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW." I 07e

18070. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada 1.*i, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, ia berkata: {C}'oto

18071. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, tentang firman Allah, A SnT Jy iy{j ,tt
5t$ " Dan bahwasanya tidak ada ilah selain Dia, maka

mauknh lmmu berserah diri (kepada Allah)?" Ia berkata,

"Maksudnya adalah kepada sahabat-sahabat Nabi

Muhammad SAW.'lo8l

lSO72. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.'082

Dikatakan, !€31kfi- 1g *nfo merelm yang kamu seru itu

tidak menerima seruanmu (ajakanmu) ittt." Pembicaraan yang

pertama kali ditujukan untuk satu orang, dan itulah makna firman-

Nyu, $'r1 ji "Makn datangkanlah," darr tidak berkata, "Maka jika

mereka tidak menerima (menyambut) seruanmu sebagaimana yang

'0" Mu.latrid dalarn tafsir (hal. 385), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2010), Ibnu

Jauzi dalam Zad Al Masir (4183), dan Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al
Wajiz (3/156).

toso lbid.

'08t Mu3ahid dalam tafsir (hal. 385), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/83), dan Ibnu

Athiyatr dalarn Al Muhanar Al lfajiz (31156).
to* Ibid
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telalr Kami jelaskan mengenai khithab yang disampaikan kepada

pemimpin kaum. Bangsa Arab acapkali menyampaikan
pembicaraannya fthitab) dalam bentuk jarnak apabila pembicaraan

tersebut ditujukan kepada yang bersangkutan dan para pengikutnya,

dan terkadang dalam bentuk tunggal, manakala hanya ditujukan

kepada safu orang."

000

'o;$;{Wfr V'#Aily$1i'43fi Lj'bq;
" B mongsiapa menglrrertd.aki l<ehidupan ilunia dan

p uhias anny a, niscay a Kanr,i, b eril<ilrJ lnp da mq el<a

balason pel<njaan mqelra di dunia dengan sempwna ilmt
mqel<a di dunta itu fidak dl<frrJ dhwgil<nrr."

(Qs. Huud tlU: 15)

rakwil firman Alrah: W.|M dy $Ii.,#fi L-j- i(n
@ tA'-{ W X (Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia

dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan

pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia

itu tidak akan dirugikan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menginformasikan ayat, L-j- 'o( ; "Barangsiapa menghendaki,"

dengan amal perbuatannya. V3li',#5 "Kehidupan dunia," dan

prasaranany4 " Dan perhiasannya," mendapatkan kesenan gur, dL
"Niscryo Kami berikan kcpada mereka pahala dengan sempurna,"

ganjaran A.-W "Pekeriaan merelca di dunia," pahala pekerjaan

mereka. W ft "Dan mereka di dunia itu." Ia berkat4 "Mereka di
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dunia 'o;E)-1 "Tidrk akan dirugikan," tidak mengurangi pahalanya,

akan tetapi mereka akan mendapatkan ganjaran yang sempuma, yang

ada dalam kehidupan dunia.

Penakwilan kami ini sesuai dengan penafsirkan ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18073. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, gtri ',yS Lj'b( J "Barangsiapa menghendaki

kehidupan dunia dan perhiasannya." Maksudnya adalah,

Allah akan memberikan ganjaran kebaikan mereka ketika

hidup di dunia, dan mereka tidak akan terzhalimi sedikit pun.

Ia berkata, "Barangsiapa mengerjakan amalan kebajikan

dengan tujuan dunia, baik itu berupa puasa, shalat tahajud,

dan lainnya yang semua itu dilakukan hanya meninginkan

kebaikan dunia semata. Maka Allah berfirman (kepada para

malaikat), "Penuhilah balasan kebaikan dunia sebagaimana

yang ia harapkan, dan ia kelak di akhirat termasuk orang

yang merugi."tot'

18074. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Sa'id bin

Jubair, tentang firman Altah, '#rA dl,Vli',#S Lj'o1;
V "Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan

perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan

r0E3 16n Abi Hatim dalam tafsir (6Dolo,20l l).
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pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna," ia berkata,

"Akan diberikan balasan kebaikan yang mereka lakukan di

dunia, saat mereka hidup di-dunia." Juga ayat, -{;$\Al d
Q,l;4 Y Y,,<) 36 *;"Tidak memperoleh di akhirat,

kecuali neraka dan lerryaplah di akhirat itu apa yang telah

mereka usahakan di dunia."ro&a

18075. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Sa'id bin

Jubair, tentang firmanAllah, '#A 
dl,$1i1,1{fr L-}-'oG,

V. "Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan

perhiasannya, niscaya kami berilcan kepada mereka balasan

pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, " ia berkata,

"Ayat ini serupa dengan ayat yang terdapat pada surah Ar-
Ruum, vi * 6j-f, *si )i46i$ A.fiv'rf 'oan

sesuatu riba (tambahan) yong kamu berikan agar dia

menambah pada lwrta manusia, maka riba itu tidak

menambah pada sisi Allah'. " (Qs. Ar-Ruum [30]: 39)1085

18076. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Sa'id bin ,Jubair

tentang firman Allah, L3f i;?ii L-j-'o( ol "Barangsiapa

menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya," ia

berkata, "Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertujuan

mencari kehidupan duniq niscaya akan disempurnakan

pahala pekerjaannya itu di dunia."l086

'oto Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DO|O) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/84).

toEs lbid.

'oE6 lbid.
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18077. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, Ch| ',FIt Li'o( J
"Barangsiapa menghendaH kchidupan dunia dan

perhiasannya," ia berkata, "Barangsiapa mengerjakan

perbuatan yang telatr diperintahkan Altah kepadanya, baik

shalat maupun sedekah, semata-mata karena Allatl, niscaya

Atlah akan memberikannya balasan pekerjaan itu di dunia

sama seperti yang telah ia nafl<ahkan. Itulah maksud ayat,

A.'W ;Sy'N*royo Kami berikan kepada merekn balasan

pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna" pada waktu di

duniq 'o;;;.1 W X 'Dan merepa di dunia itu tidak akan

dirugilran'. Balasan perbuatan yang mereka lakukan di dunia.

$)F.;v w Stli $ y,;sl a { d'"-ti a{l' Itutak

orang-orang yang tidak memperoleh di aldtirat, kecuali

neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka

us ahalcan di dunia' ."1087

18078. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&mazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats.

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Isa, bahwa maksudnya

adalatr Ibnu Maimun, dari Mujatrid, tentang firman Allah, o;
q3$',#It L-j-'o? aarangsiapa menghendaki kehidupan

dunia dan perhiasannya," ia berkata, "Orang yang tidak

menerima balasan-Ku pasti akan diberikan balasan

kepadanya."loss

,0t7 Muiahid dalam tafsir (hal. 385, 386) dan Ibnu Jauzi dalanZad Al Masir (4184).

'ott Abiunrzzrq dalam tatsir Q/lS4) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6120ll)'
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18079. Ibni Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Isa Al

Jarsyi, dari Mujahid, tentang firman Allah, ',#il L-; L4;
W W\ ily$li "Barangsiapa menghendaki kehidupan

dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada

mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan

sempurna, " ia berkata, "Orang yang tidak menerima balasan

kebaikan dari-Nya pasti akan disegerakan balasan di dunia

untuknya."lo89

18080. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, L-)- L4;
'oH- { r; ftv'#A dy$3:i ',#5 "Baranssiapa

menghendaki lcehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya

Kami berikan kepada merekn balasan pekerjaan mereka di

dunia dengan sempurna dan merela di dunia itu tidak akan

dirugikon, " bahwa artinya adalatr, tidak dianiaya sedikit pun.

Barangsiapa di dunia menjadi perhatian, maksud, dan

tujuannya, niscaya Allah akan memberikan ganjaran

kebaikannya di dunia, kemudian di akhirat dia tidak akan

mendapatkan balasan kebaikan sedikit pun. Sedangkan

orang-orang yang beriman, akan mendapatkan balasan

kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. 'o;;i-717 lt "Don

merekn di dunia itu tidak akan dirugikan." Artinya, di

akhirat kelak mereka tidak akan teraniaya.loeo

'ot' Mulahid dalam tafsir (hal. 385, 386) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Mosir (4154).

'* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612012) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (71423). 1.t-)t

artinya dinyalakan dengan sesuatu, dikobarkan dengannya. Lrhat Al-Lisan
(enti:;.r- ).
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18081. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami,

Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, secara keseluruhan

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, L-j-iq;
V '&G dy glti ',#fr "Barangsiapa menghendaki

lrehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berilcan

kcpada mereka balasan pelcerjaan mereka di dunia dengan

sempurna," ia berkata, "Barangsiapa menjadikan dunia

sebagai pusat perhatian, niat, dan tujuannya, niscaya Allah

akan memberikan harta dan apa yang menjadi kesenangan di

dalamnya. Itu merupakan balasan baginya karena amal

perbuatannya."';i*i-$Wft "Dan mereka di dunia itu tidak

akan dirugilcan." la berkata, "Mereka tidak akan

terzhalimi."l@l

18082. ...ia berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada

kami dari Ma'mar, dari Laits bin Abi Sulaim, dari

Muhammad bin Ka'b Al Qtraztri, bahwa Nabi SAW

bersabda,

gltt S*a.C l' ,pi?f eiU, )#'u'#l';
:7\'bt'

"Barangsiapa diantara orang baik melahtlan amal

lrebailran, niscaya Allah alcan memberilcan balasan yang

cepat di dunianya, dan tcetak di akhiratnya."r0ez

ror Abdurrazzaq dalam afsir (A$q dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir (612010).
rD2 Abdurrar"aq dalam At Mushannaf (3 I 172).
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18083. Diceritakan kepada kami dari Al Husain bin Al Farj, ia

berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin

Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Adh-Dhahhak berkata, mengenai ayat, L-j- it($
V. '{A dy f;li ',;{ft "Barongsiapa menghendaki

kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan

kepada merelm balasan pekerjaan mereka di dunia dengan

sempurna," ia berkata, "Barangsiapa di antara orang yang

tidak bertakwa melakukan perbuatan baik 
-maksudnya 

dari

golongan kaum musyrik- niscaya akan diberikan pahala

tersebut di dunia, baik ganjaran dari menyambung tali

silaturrahi, bersedekah kepada pengemis, simpati terhadap

orang yang ditimpa musibah, atau segala macam amal

kebaikan yang serupa seperti itu. Allah akan memberikan

pahala perbuatannya di dunia dan meluaskan rezeki serta

kehidupannya, dan menyejukkan kedua matanya dengan apa

yang ada di sekitarnya, menghilangkannya dari kesulitan

dunia, dan hal-hal yang serupa seperti itu. Namun, di akhirat

ia tidak akan mendapatkan bagian."loe3

18084. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hafsh bin Umar Abu Umar Adh-Dharir

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, tentang

firman Allah, '6;;L1W X A'&G d\ "N,t"aya Kami

berikan kepada merekn balasan pekcrjaan merela di dunia

dengan sempurna dan merelca di dunia itu tidak akan

r0e3 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6120ll).



SurchHuud

dirugikan," ia berkata, "Yaitu pada kaum Yahudi dan

Nasrani."l@4

18085. ... ia berkata: Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yaztdbin Zurai' menceritakan kepada kami dari Abi

Raja Al Azdi,dari Al Hasan, mengenai ayat, l$.'# fdy
"Niscaya Kami berilan kepada mereka balasan pekeriaan

mereka di dunia dengan sempurna," ia berkata, "Balasan

kebaikan mereka."l@S

18086. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Abi Raja, dari Al Hasan,

riwayat yang sama.l@6

18087. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Utayyah menceritakan kepada kami dari Abi Raja, dari Al

Hasan, riwayat yang sama.l@7

18088. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada katni dari Watrab, ia telatr

menyampaikan kepadanya bahwa Mujahid menyatakan ayat

ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang berbuat

riya, yaitu orang-orang yang mengharapkan pujian dan

popularitas.l@8

tB [bnu Abi Hatim dala6 afsir (612010), Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4184),

dan Ibnu Athiyah dalarnAl Muhoru Al Waiiz (31156).
tot lbnu Abi Hatim dalam taBir (62011).

'w lbtd
'w lbtd
rm Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir @184\ dan lbnu Athiyatr dalan Al Muharrar Al

Wajb(31156').
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18089. ...ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami

dari Haywatr bin Syuraih, ia berkata: Al Walid bin Abi

Al Walid Abu Utsman menceritakan kepadaku bahwa tlqbarh

bin Muslim menceritakan kepadanya, bahwa Syufi bin Mati'

Al Ashbahi menceritakan kepadanya, bahwa pada saat ia

memasuki Madinah, tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki

sedang dikerumuni oleh orang banyak, maka ia berkata,

"Siapa orang ini?" Mereka berkata, "Abu Hurairah." Dia pun

mendekatinya, hingga berada tepat di hadapannya pada saat

ia berbicara di hadapan manusia. Ketika Abu Hurairah

berhenti dan terdiam, dia berkata, "Berikanlah aku petunjuk

dengan sebenar-benarnya tentang riwayat yang sampai

kepadaku, yang aku dengar dari Rasulullatr SAW. Kamu

pahami dan ajarkanlah!" Abu Hurairah lalu berkata,

"Baiklah, aku akan menceritakan kepadamu sebuatr riwayat

yang diceritakan kepadaku oleh Rasulullah SAW."

Kemudian ia limbungloee lalu ia tersadar, ia berkata, "Aku
akan menceritakan sebuah riwayat yang disampaikan

kepadaku oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada seorang pun

di dalam rumah ini selain aku sendiri!" Abu Hurairah lalu

berteriak dengan sangat histeris, kemudian wajahnya

melukiskan ketakutan yang sangat dan lama. Ia lalu sadar dan

berkata, "Rasulullah SAW menceritakan kepadaku,

ell :&.Lilr artinya limbung hingga hampir pingsan. Diambil dari akar kata H---:
,* ,t-- yang artinya limbung hingga hampir pingsan. Lthat Al Lisan (enfri:

el).
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"sesungguhnya apabila datang Hari Kiamat, Allah SW
akan turun menemui penghuni kiamat untuk memberilmn

keputusan diantara mereka dan setiap umat duduk berlutut,

maka orang yang pertama kali dipanggil adalah seorang

laki-laki yang menghapalknn Al Qur'an, dan seorang laki-

laki yang terbunuh dijalan Allah, dan seorang lagi adalah

seorang laki-laki yang banyak harta, kemudian Allah

berfirman lrepada seorang yang membaca Al Qur'an:

"Bukankan Alat telah mengajarkan kepodamu tentang apa

yang telah diturunkan melalui Rasul-Ku?ult Ia menjowab:

"Ya." Allah berfirman: "Apa yang kamu lakukan pada apa

yang telah Aku ajarlmn? Ia berkata: "Aku membacanya pada

waktu malam dan siang hari." Allah berfirman kepadanya:

"Kamu berdusta!" Dan malaikat berkata kepadanya: "Kamu

berdusta!" Lalu Allah berfirman kzpadanya: "Melainkan

yang lau inginkan adalah supaya dikatakan fulan adalah

orang yang rajin membaca Al Qur'an" dan sungguh telah

dilcatakan demikian." Kemudian datang pemilik harta, Allah

berfirman kepadanya: "Bukankah Alcu telah memberikan

keluasan kepadamu hingga tidak aku tinggalkan

kebutuhanmu kepada seseorang?" Ia berkata: "Ya." Allah

lalu berfirman: "Apa yang kamu lakukan pada apa yang

telah Aht berilan kepadamu?" ia berkata: "Aku telah

menyambung silaturrahmi dan bersedekah." Allah berfirman

kepadanya: "Kamu berdusta!" Dan malaikat berkata

lrepadanya: "Kamu berdusta!" Lalu Allah berfirrnan

kepadanya: "Melainkan yang kou inginkan adalah supaya

dilratalran fulan adalah seorang yang dermawan' dan

sungguh telah dikataknn demiWan. Lalu datang seorang
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yang telah terbunuh karena membela agama Allah,

dilrotalcan lrepadanya: "Mengapa lcamu terbunuh?" Ia

berlrata: "Aht telah diperintahlmn untuk berjihad di ialan-
Mu, lalu aht berperang hingga terbunuh." Allah berfirman

lrepadanya: "Kamu berdusta!" Dan para malaikat berkata

lrepadarrya: "Kamu berdusta!" lalu Allah berfirman

kepadanya, "Melainkan yang kau inginkan adalah supcya

dilratalcan fulan adalah seorang yang berani' dan sungguh

telah dikataknn demikian." Kemudian Rasulullah SAW

memuktrl lututku dan bersabda: "Wahai Abu Hurairah,

ketiga lrelompok itu adalah orang yang pertama lmli dibakar

dengan api neralra pada Hari Kiarnat kelak."

Rasulullah SAW lalu memukul lututku dan bersabda,

"Wahai Abu Hurairah, kctiga kclompok itu adalah orang

yang pertama kali dibakar dengan api neraka pada Hari

Kiamat kelak."

Al Walid Abu Utsman berkata: Uqbah mengabarkan

kepadaku, bahwa Syafiyatr adalah orang yang masuk

menemui Mu'awiyatr dan mengabarkan hadits ini. Abu

Utsman berkata: Al Ala bin Abi Hakim menceritakan

kepadaku, bahwa Syafiyah merupakan pengikut Mu'awiyatr,

ia berkat4 "Seorang laki-laki menemuiny4 lalu

menceritakan riwayat ini dari Abu Hurairah, lalu Abu

Hurairatr berkatq 'Mereka telatr melaksanakan riwayat ini,

maka bagaimana dengan orang-orang lainnya?' Mu'awiyatt

lalu menangis tersedu-sedu, hingga kami mengira ia akan

meninggal dunia. Kami lalu berkata, 'Seorang laki-laki

pembawa kabar gembira datang menemui kami'. Mu'awiyah
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kemudian tersadar dan mengusap wajahnya, ia berkata,

'Allah dan Rasul-N ya yatgbenar'. $3fr ',gS S--1 t(;
A'# dy 'Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia

dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka

balasan pekerjaan mereka di dunia dengon sempurna'. Ia

membaca ayat hingg u, (rlCi\jAf '$;J 'Dan sia-sialah

apa yang telah mereka kerjakan' "1100

18090. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Isa bin Maimum, dari Mujahid, tentang

firman Allah, $Ji ',EJt L-j- L( J "Barangsiapa

menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya," ta

berkata, "Maksudnya adalah orang yang tidak diterima amal

perbuatarurya, baik puasa maupun shalat, karena

mengharapkan dunia, dan menolak mereka pada saat mereka

di akhirat. 'O;4-S W X 'Dan mereka di dunia itu tidak

aknn dirugiknn', tidak dikurungi."' I 0'

0(E(9

w);,:.Y ry5 5ei $ ;;-$i,2 { "fr tli a{t
'6]3,_$4(,'3Vi

"Itulah orang-ordrlg yorng tidak menrperoleh di akhirat,
l<euali nerako dm lerryapldh di akhirat itu apa yolttg telah

l 100 HR. At-Tirmidzi dalam Az-Zuhd Q382) dan An-Nasa'i dalam Al Jihad (3137)
dengan ringkas.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2011) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t84).

I l0l
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rnereka usahal<m di ihmia dmr sia.sialah apa yorng

telah mqelraWdl<frn."

(Qs. Huud tlU: 16)

Tarrwil firman Allah: ryicr, J$;sta'{ a'"-lli ,4i
$H13\1(,SJrtJ qe,lfi Y"Itulah orang-orang yang tidak

memperoleh di akhirat, kecuali neralra dan lenyaplah di akhirat itu

apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang

telah mereka kerjakan. "

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menginformasikan ayat tersebut, "Mereka adalah orang-orang yang

telah akr sebutkan agar disempurnakan balasan perbuatan mereka di

dunia, SCft$y'r;Strl { d 'Tidak memperoleh di alchirat kecuali

neralra', tidak mendapatkan pahala akhirat, Wlje1 $.fi 'Dan

lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia'. la

berkata, 'Hilangtatr apayangtelatr mereka kerjakan di dunia'. (,b;{
L;Y1 $e 'Dan sia-sialah apa yang telah mereka keriakan',

karena mereka mengerjakan amal perbuatan itu bukan semata-mata

karena Allah. Kemudian Allah menghapus amal perbuatannya dan

menghilangkan pahala amal perbuatan yang telah dilakukannya."

ooa

U{ .4i e, f:rffi ;}i; .*; u *,'e'oq*
v\;1Ji C .e, fi J, !*,'b;rri-,Lpi'g, V,ly 6j
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'iU'#S 4 n,A'iy.'a F-; O,X {r7l-; 3\36

@-lUi{u'.t\\
"Apakah (umtg.orangkafw iht sama dengan) ordrlg-ardng
yang ada mempunyoibukti ymq rryortd (Al Qur'm) dmi

Tuharmya, dan diikuti pula oleh seorang saksi
(lvluhmnmad) dcri Nlah don sebehtnr Al Qrn'mt itl. telah

adakitab lvIusa yor'lq mernadi pedommt dan ralunat?
Mer eka itu b erimon l<cp ada N Qtzn' on. D on b ar angsi ap a

di antora mqeko (ormrg-arang Qtnaisy) dnn sel<uttt-

selcutrurya ydngkafu l<epada Al Qrn'on, mal<a nerakaloh
temp at y ang diarrcamkan b agpy a, lar ena itu j angmtlah
lrarrnl rdg,L.rctgtl terhadap N Q$'olr. itu. Sesunggulrrtya

(Al Qz.ln'an) itubenm.benar dmi Tuhannru,, tetdpi
lebany al<m manusta tidflk bqimdn."

(Qs. Huud t11l: 17)

Tatrwit lirman AIIah: ;tit i$7,|;tfr .$ n')+, ["'of;S
i*,i,?.i- qj t$rYqt j S{.ry; (Apakah'proog-r*ng kaJir

itu sama denganJ orang-orang yang ada mempunyai bukti yang

nyata (Al Qur'an) dari Tuhannya, dan diiknti pula oleh seorang

saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Qur'an itu telah ada

kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereka itu
beriman kepada Al Qur'an,"

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnan, '4. [" tQA
.# n "Apaknh (orang-orang trafir itu sama dengan) orang-orang

yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Qur'an) dari Tuhannya."

Telah dijelaskan kepadanya tentang agamanya, lalu beliau
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menjelaskan agamanya. 're irr\i" l;gJ "Dan diihtti pula oleh

seorang saksi (Muhamrnad) dari Allah."

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menalovilkan makna

ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maksud ayat, 6i,;;, 'e LQafr

.i) "Apalrah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orangyang

ada mempunyai buldi yang nyata (Al Qur'an) dari Tuhannya," adalah

Nabi Muhammad SAW. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18091. Muhammad bin Khalaf menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: syaiban menceritakan kepada kami dari Qatadah,

dari Urwah, dari Muhammad bin Al Hanafiyah, ia berkata:

Aku berkata kepada bapakku, *Wahai Ayatrku, bukankah

engkau saksi dalam ayat, Li3+\A i;tzi 'Dan diilatti pula

oleh seorang salai (Muhammad) dari Allah'? Ia berkata,

'Demi Allah, bukan wahai Anakku! Betapa inginnya kalau

aku yang dimaksud dalam ayat itu, akan tetapi itu adalah

ucapan beliau'."llo' 
_

13092. Ya'qub dan_Ibnu Waki menceritakan kepadaku, keduanya

_bdA<ata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abi

Raja, dari Al Hasan, mengenai ayat, Li 3$7" IFJ " oon

diilruti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah," ia

berkata, "Maksudnya adalatr lisannya."I 
I03

"02 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6D013)-
rro3 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (612014) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

UyunQl46l).
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18093. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Auq dari Al Hasan

mengenai ayat:iii"9'ojtii"do, diikuti pula oleh seorang

salcsi (Muhammad) dari Allah", ia berkata: "Lisannya.ll04

18094. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Hakam bin Abdullah Abu An-Nu'man Al Ajali

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan

kepada kami dari Abi Raja, dari Al Hasan, riwayat yang

sama.llo5

18095. Ali bin Al Hasan Al Azdi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Al Ma'afi bin Imran menceritakan kepada kami dari Qurrah

bin Khalid, dari Al Hasan, riwayat yang sama.1106

18096. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, '& 'uf 5
.# n 91y,"Apaknh (orang-orang kafir itu sama dengan)

orang-orang yang ada mempunyai buhi yang nyata (Al

Qur'an) dari Tuhannya," maksudnya adalah, Muhammad

SAW yang menjelaskan ayat tersebut dari Tuhannya.rloT

18097. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, i$ lfr

't* Ibid.
ttot lbid.
rrn lbid
tro' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D013) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al

IlytnQla6\.
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)jt,,Dan diifuti pula oleh seorang salrsi (Muhammad) dari

Allah," ia berkata, "Maksudnya adalah lisannya' " 
t I 08

18098. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'm at, dafiQatadah, tentang firman Allah, b6'"Iti
f, "Dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari

Allah," ia berkata, "Melalui lisannya, yaitu seorang

saksi." 
I l09

18099. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

usamah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abi

Raja, dari Al Hasan, riwayat yang sama'lllo

18100. Ibnu waki menceritakan kepada kami, Ghandar

menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan, riwayat

yang su-u.lltt

Pendapat lain mengatakan batrwa maksud ayat, id34\a iF"
,,Dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah,"

adalah Nabi Muhammad SAW.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18101. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Auf,

dari sulaiman Al ulal dari AI Hasan bin Ali, tentang firman

Allah, fzi"5',jtS "Dan diihtti pula oleh seorang saksi

rros Al Mawardi dalarn An-Nukst wa Al uyun (21461) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (4185).
rror of6unruzzaqdalantafsir (2/185) dan Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir (4/85)'
rrro Of Mawardi'dal am An-Nukat wi ,nt Uyun (2t461) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (4185).

"tt lbid.
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(Muhammad) dari Allah, " ia berkata, "Saksi itu adalah Nabi

Muhammad 541Y.rrll12

18102. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghandar

menceritakan kepada kami dari Aul dari Sulaiman Al Ulaq

ia berkata: Sampai kepadaku bahwa Al Hasan bin Ali
berkata, tentang ayx,'ti3$lfi:" "Dan diifuti pula oleh

seorang sal<si (Muhammad) dari Allah, " maksudnya adalah

Muhammad SAW.Il13

18103. Ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Auf
dari Sulaiman Al Ulaf, ia mendengar Al Hasan bin Ali
berkata, tentang ayat, )jiLia|jfi "Dan diihtti pula oleh

seorang saksi (Muhammad) dari Allah," ia berkata,

"Muhammad adalah seorang saksi dari 411u5.rrllla

18104. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Zud berkata, tentang firman Allah, -+.; i 'g4. iF 'u( uA
it Sq\7" ij6j",npafatt (orang-orang kafir itu sama dengan)

orang-orang yang ada mempunyai buldi yang nyata (Al

Qur'an) dari Tuhannya dan diifuti pula oleh seorang sal<si

(Muhammad) dari Allah," ia berkat4 "Rasulullah SAW
mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya, kemudian

diikuti dengan diturunkannya Al Qur'an sebagai saksi dari

Allah bahwa beliau adalatr utusan Allah.lrls

"'2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2014) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (2/46r) .

rrr3 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6t2}l4),Al Mawardi dalarr. An-Nukat wa At Uyun

.... Q/461), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4186).

'tt4 lbid.

"" Itnu Abi Hatim dalam tafsir $n}ls).
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18105. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang

firman A1lah, .4 n '{{, e3QA "Apakah (orang-orang

lrafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai

buhi yang nyata (Al Qur'an) dari Tuhannya," ia berkat4

"Maksudnya adalah Nabi SAW."I I 16

18106. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Nadhr bin Arabi, dari

Ikrimatr, riwayat yang sama.ll17

18107. ...ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Manshur, dari Ibrahim, riwayat y*g sa*a.ltt8

18108. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Suffan berkata, tentang firman Allah, .SS'{;,ibl(uA
*Apaknh (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang

yang ada mempunyai buldi yang nyata (Al Qur'an) dari

Tuhannya," ia berkata, "Muhammad SAW'"I I 19

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah

Ali bin Abi Thalib.rr2o Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18109. Muhammad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Raziq bin Marzuq menceritakan kepada kami, ia

t"u lbnu Athiyah dalam AI Muharrar Al Waiiz (31157).
,tt, Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al waiiz (31157), dari Ali bin Abi

Thalib, Al Hasan, Qatadah, Ibnu Abbas, dan Mujahid, bahwa seorang saksi itu

adalah Muhammad SAW.,t, Ibid.
,rD lbid.
f t20 Komentar Ibnu Katsir mengenai pendapat ini adalah, "Hadits ni dha'if, tidak

diketahui orang yang mengatakan hadits tersebut."
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berkata: Shabah Al Qurra' menceritakan kepada kami dari
Jabir, dari Abdullah bin Naji, ia berkata: Ali berkata, ',Tidak
ada di antara orang-orang Quraisy kecuali diturunkan yang

berkaitan dengannya satu ayat, atau dua ayat. Seorang laki-
laki berkata kepadanya, 'sedangkan kamu, adakah sesuatu

yang diturunkan kepadamu'? Ali berkata, .Apabila kamu
membaca ayat pada surah Hwdj;,J23,a11" ij)ZJ "Do, diihtti
pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah."lr2r

Pendapat lainnya mengatakan batrwa maksud ayat itu adalah
Jibril AS. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

l8l10. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,
tentang firman Allah, f$i7, iliJ " Dan diikuti pula oleh
seorang saksi (Muhammad) dari Allah," maknanya adalah,

sesungguhnya ia mengatakan bahwa saksi itu adalah Jibril
AS.lt22

trz' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612014,2ol5), Al eurthubi dalam Al Jami,ti
Ahkam Al Qur'an (9/16), AI Baghawi dalam Ma'alim At-Tonzil (3/l9g), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q/a6\.
Shabah Al Quna' tidak terkenal. Asy-Syaikh syakir berkata, "Aku tidak
menemukan nama tersebut, dan aku takut dia adalah shabah bin yahya Al
Muzni bin Asy-Si'i, yang riwayatnya ditinggalkan."
Jabir adalah Ibnu Zaid AI Ju'fi, orang yang menorak dan mencaci sahabat-
sahabat Rasullah SAW. Ibnu hibban berkata, "Ia salah seorang sahabat
Abdullah bin saba, dan ia mengatakan bahwa Ali akan kembali ke dalam

,,^^ kehidupan dunia." Lrhat Al Majruhin (ll209).
"" Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D014) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil

(3/re8).
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18lll. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari

Al Hasan bin Ubaidillah, dari Ibrahim, tentang firman Allah,

ryrJ fA- 3.$ "Dan diifuti pula oleh seorang salui

(Muhammad) dari Allah," ia berkata, "Maksudnya adalah

Jibril."l123

18112. Abu Kuraib sekali lagi menceritakan kepada kami dengan

isnad dari Ibrahim, ia berkata: AIi berkata, "Mereka

mengatakan bahwa saksi itu adalah Jibril."ll2a

18113. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari

Laits, dari Mujahid, ia berkata, "Jibril mengikuti Taurat, Injil,

serta Al Qur'an, dan ia adalah saksi dari Allah."ll2s

18114. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada ka:ni, Muhammad bin Abdullah Al

Mukhrami menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Yahya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ab&xrazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami, A1 Mutsanna menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada

kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah, fib1, $tJ

"a lbid.

"'n Abdurrazzaqdalam tafsir (2/ I 85).
,16 Mu5alrid dalam tafsir Oal. 386) dan At Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(2t461).
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"Dan diihtti pula oleh seorang salai (Muhammad) dari
Allah, " ia berkata, "Maksudnya adalah Jibril AS."ll25

18115. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Ibratrim, riwayat yarrg sama."27

18116. ...ia berkata: Satrl bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Ibrahim, riwayat yang sama.ll28

18117. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim,

riwayat yang sama.ll2e

18118. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Mujahid, ia berkat4 uMaksudnya adalah Jibril."ll3o

18119. ...ia berkata: Abdullatr menceritakan kepada kami dari Israil,
dari As-Suddi, dari Abu Shaleh, tentang firman Allah, ;jlj
ir3$7" "Dan diihtti pula oleh seorang saksi (Muhammad)

dari Allah, " ia berkata, "Maksudnya adalatr Jibril.'ll3l

18120. ...ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari
Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat, iji 34\7" :;f$

't'6 Abdurr^rzaq dalam tafsir (2/l 85).

"" fbnu Abi H;tim dalam taisir (6iZOl4) dan Al Mawardi dalam An-Nukqt wa Al
Uyun (2/461).

t'28 lbid.
tr'e lbid.
rr30 Muialrid dalam tafsir (hal. 386), Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uyun
..-. Q/461), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/85).t"' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOl4).
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"Dan diihtti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari

Allah," ia berkata, "Maksudnya adalatr Jibril'"I132

18121. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, mengenai ayat, .$ a, I+, '["itf 5
"Apalrah (orang'orang kafir) itu sama dengan) orang-orang

yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Qur'an) dari

Tuhannya," maksudnya adalah, Muhammad mempunyai

bukti dari Allah.

L, \4\4, llts "Dan diilatti pula oleh seorang salrsi

(Muhammad) dari Allah. " Maksudnya, Jibril menjadi saksi

dari Allah untuk mengikuti kenabian Muhammad mengenai

apa yang diutus kepadanYa.ll33

18122. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi, dari

Abi Al Aliyah, ia berkata, "Maksudnya adalah Jibril'"rr3a

18123. ...ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Nadhr

bin Arabi, dari Ikrimah, ia berkata, "Maksudnya adalah

Jibril."l135

18124. ...ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari

Suffan, dari Manshur, dari Ibratrim, ia berkata, "Maksudnya

adalah Jibril."l136

rr32 lbid
tr33 16nu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/85).
,,ro lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOl4) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

UyunQl46l).
ttrs 4-6u Aiy-syaikh dalarn At Uzhmah (31974) dan Al Qurthubi dalam tafsir (9116),

keduanya dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas.
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18125. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, .S n *, S'tf S "Apakah (orang-orang knfir itu
sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai buhi yang
nyata (Al Qur'an) dari Tuhannya," bahwa maksudnya

adalatr, Muhammad mempunyai bukti dari Tuhan-Nya,tbj
Lt 3+\7, "Dan diilruti pula oleh seorang satrsi (Muhammad)

dari Allah. " Jibril yang menjadi saksi dari Allah untuk
mengikuti penurun kitab yang diturunkan kepada

Muhammad.

Ia berkata: Dikatakan, f:fiil" llij"Dan diihtti pula oleh

seorang saksi (Muhammad) dari Allah. " Malaikat menjaga

kitab yang ada bersamanya.ll3T

18126. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu An-
Nu'man Arim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad binZand menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia
berkata: Mujahid berkata, tentang firman Allah, i{" irf ;S
.P) i ia,*,lpa*ah (orang-orang kafir itu sama dengan)

orang-orang yang ada mempwryai bubi yang nyata (Al

Qur'an) dari Tuhannya," ia berkat4 ,,Maksudnya adalah

Muhammad,i:r-idcri;f;j 'Dan diihtti puta oteh seorang
salrsi (Muhammad) dari Allah'. Maksudnya adalah ;i6.i1.rrll38

1136 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (GDol4) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

"" mfiIfi:]il daram tarsir (6no', zot4).rr3t lbnu Abi Hatim dalam tafsir 6doV,1otc; a- Ibnu Athiyah dalam Al
Itluhorm Al Wajb (31157).

-
R
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Pendapat lain mengatakan bahwa yang menjaganya adalah

malaikat. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18127. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, iiL$'"jtij"Dan diifuti

pula oleh seorang sal<si (Muhammad) dari Allah,"

maksudnya adalah, malaikat menjaga kitab yang turun

bersamanya dari Allah. I l3e

18128. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun, Suwaid bin Amr, dan Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Mujahid, tentang

firman Allah, '^:1341,lj)tt"Dan diilntti pula oleh seorang

salcsi (Muhammad) dari Allah," ia berkata, "Malaikat yang

menjagany".nll4o

18129. ...ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, dari orang yang mendengar Mujahid,

tentang ayat, 'ti3,14,',jfij*oan diitatti pula oleh seorang

saksi (Muhammad) dari Allah," ia berkata, "Maksudnya

adalatr malaikat. " 
I lal

18130. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

tt3e Mu3atrid dalam tafsir (hat. 386), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2014), dan Al
Baghawi dalam Ma' al im At-Taruil (3/l 98).

tt& Ibid.
ttn' Ibid.
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Mujahid, tentang firman Allah, '^4$a ljtiS "Dan diitqtti

pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah,"
maksudnya adalah, malaikat mengikutinya untuk menjaga

apa yang diturunkan dari Allah.ll42

18131. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, fr 3ia, ilij*Oan diitilti
pula oleh seorang salcsi (Muhammad) dari Allah," iaberkata,

"Malaikat yang menjaganya." .,i* '6 ';ji- "Mereka

membacanya dengan bacaan yang sebenarnya." (Qs. Al
Baqaratr l2): l2l) Ia berkata, "Mereka mengikutinya dengan

sebenar-benarnya. " 
I 143

18132. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, 1:r 345, ljtZS*Oan diihfii pula oleh seorang saksi

(Muhammad) dari Allah, " ia berkata, "Malaikat penjaga dari

Allah."ll'14

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dari

beberapa pendapat yang telatr kami sebutkan dalam menakwilkan

ayat, 1:, i+6,1;6 "Dan diihtti pula oleh seorang saksi

(Muhammad) dari Allah," adalah yang mengatakan bahwa maksud

aryat tersebut adalatr Jibril, untuk mengindikasikan ayat, 6* o;
'-":;:j: YVl6j "Dan sebelum Al Qur'an itu telah ada Kitab Musa

,t, Ibid
n t lbidt'u lbid"
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yong menjadi pedoman dan rahmat?" sesuai dengan kebenaran

tersebut: Dan yang demikian itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad

SAW tidak pemah membaca kitab Nabi Musa AS (Taurat) sebelum

Al Qur'an. Dengan demikian hal tersebut menjadi bukti atas

kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud

denganya melalui lisan Muhammad SAW atau Muhammad sendiri,

atau Ali berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa yang

dimaksud itu adalah Ali, berdasarkan pendapat yang mengatakan

bahwa yang dimaksud adalah Ali, padahal tidaklah diketahui pengikut

sebelum Al Qur'an atau datang dengannya dari orang yang telah

disebutkan oleh atrli tafsir bahwa yang dimaksud dengan ayat: ijfiS
1r3i6" "Dan diitafii pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari

Allah, " adalah selain Jibril AS.

Jadi, jika ada yang berkata, "Bila indikasimu menunjukkan

bahwa makna tersebut adalatr Jibril, maka seharusnya bacaan pada

kalimat, 6;, ag .rp *t "Dan sebelum Al Qur'an itu telah ada

Kitab Musa, " berkedudukan sebagu nashab, karena makna kalimat

tersebut sesuai dengan yang seharusnya ditakwilkan, yaitu, Al Qur'an
diikuti saksi dari Allah, dan sebelum Al Qur'an telah ada kitab

Musa?"

Dikatakan, "Qira'at yang dibaca di penjuru dunia, yang telah

disepakati adalah, bacaan tersebut berkedudukan sebagai rafa', dart

tidak ada seorang pun yang menyalahi bacaan tersebut, kendati ada

bacaan tersebut yang dibaca dengan nashab. Namun bacaan tersebut

benar dan maknanya juga benar."ll45

rras 
Jrr nlr'" ulama membaca q6 dengan rafa'.

Al Kilabi dan yang lain membaca uqt5 dengan nashab. Lihat Ibnu Athiyah

dalanAl Muharrar Al Wajiz (3/158) danAl Jami' li Ahkam Al Qur'an karya Al
Qurthubi (9/18).
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Jika ada yang berkata, "Bila demikian, maka apa maksud

mereka memberikan harakat rafo'pada kata Al Kitab yang diserukan

oleh ahli takwil?" Dijawab, "Maksud mereka memberikan harakat

rafa' pada kalimat tersebut adalah, mengawali khabar dengan

kedatangan kitab Musa sebelum kedatangan kitab Kami yang

diturunkan kepada Muhammad. Jadi, mereka me-rafa'-kannya dengan

kata;y, dan qira'af-nya seperti itu. Makna yang telah disebutkan dari

makna pengikutan Jibril kepada kitab yang diturunkan sebelum
penurunan Al Qur'an, dan maksud kalimat tersebut adalah,

sesungguhnya khabar itu menjadi permulaan atas apa yang disifati,
untuk menunjukkan sudah cukupnya pembicaraan, karena telah sesuai

dengan maknanya.

Firman-Ny a, Yl7y" Menj adi pe doman, " menj adi nas hab dengan

pasti dari kitab Musa.

Firman-Ny u,'^:-!;r "Dan rahmat?" mengrkuti lafazh"lt )t,
seakan-akan dikatakan, *Dari sebelum Al Qur'an, telatr datang kitab
Musa yang menjadi pedoman bagi bani Israil yang menyatukan

mereka dengannya, dan menjadi rahmat dari Allah atas orang yang

mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa."

Hal itu disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

18133. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Manshur, dari

,'i8rahim, tentang firman Allah, {;,J 
' 

+g -rgt ;r:'Oo*
sebelum Al Qur'an itu telah ada lcitab Musa," ia berkata,

"Sebelum Al Qur'an, telatr datang sebuah kitab kepada Nabi
Musa."ll45

t'06 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6Dols)dan Al Baghawi daram Ma'arim At-Tonzil
(3fiee).



SwahH'untd.

Dalam kalimat tersebut terdapat kata yang dihilangkan, karena

sudalr cukup bukti meng enai apayang disebutkan atasnya, yai[ ;;:J
'G; Y,6y6j. +g.r# a;i"3i6 l;$ .{; i 1 '#''og

"Apalrah (orang-orang ftafir itu sama dengan) orang-orang yang ada

mempunyai bukti yang nyata (Al Qur'an) dari Tuhannya, dan diililti

pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al

Qur'an itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan

rahmat?" Seperti orang yang ragu, yang berada dalam kesesatan,

tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mengetahui dengan baik antara

kebenaran dengan kebatilan, dan tidak meminta balasan perbuatannya

selain balasan di dunia dan perhiasannya? Hal tersebut sama dengan

ayat berikut iri,:*'*tVJ-r';") 3Qt5;31:t C$i;S;$ $';A
Z-rfr-i ,56 |$X-iiS efi,S ,i; "(Apatrah pamu hai orang musvrik

yang lebih beruntung) ataulmh orqngyang beribadah di wahu malam

dengan sujud dan berdiri, sedang ia tahtt kcpada (adzab) akhirat,

dan mengharapkan rahmat Tuhanrrya? Katakanlah, 'Adalcah sama

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak

mengetahuf '2" (Qs. Az-Ztxnar [39]: 9) Serta menjadi bukti atas

kebenaran yang telatr kami katakan mengenai hal tersebut, bahwa itu

merupakan kelanjutan ayat, G3Ji',FII '-' t(J "Barangsiapa

menghendaki kehidupan dunia." Kemudian dikatakan, "Apakah ini

lebih baik? Atau siapakatr yang mempunyai bukti dari Tuhan-Nya?"

Bangsa Arab seringkali melakukan hal itu, apabila menyebutkan

indikasi mengenai apa yang dimaksud, yang berkaitan dengan sesuatu

yang dihilangkan, seperti perkataan penyair berikut ini,

auu .,;'f ',$,t!tf i;;s(ti';:;'d0



TafshAth:Ihabai

"Dan aht bersumpah kalaulah ada sesuatu yang didatangkan kepada

lrami yaitu seorang utusan-Nya, selain kamu, akan tetapi trami tidak
mendapatkan pemb e laan terhadapm, 3t t47

Firman-Ny 
", 

!*, i,ili qj "Merelca itu beriman trepada Al
Qur'an. " Ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang telah

disebutkan, yaitu orang-orang yang percaya dan mengakui kebenaran

Al Qur'an, biarpun orang-orang musyrik berkata, 'sesungguhnya
Muhammad yang mengada-ngadakan hal tersebut'."

Takruilf irmanAllah:Oirtfi h-;|Ot,-,ff ll'u.4tfi-{)
@oU$-{o9i1i4'i#34n':$'it'gF;toanbarangsiapa
di antara mereka [orang-orang QuraisyJ dan sekutu-sekutunya
yang kalir kepada At Qur'an, maka merekalah tempat yang
diancamhan baginya, karena itu jangonlah kamu ragu-ragu
terhadap Al Qur'an itu Sesungguhnya (Al Qur'an) itu benar-benar
dari Tuhanmu, tetapi kebanyahan manusia tidak beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk
menginformasikan kepada Nabi-Nya, "Barangsiapa kafir dengan Al

1ra7 Disebutkan bait syair ini dalarn Diwan Amru Al eais, yangterdapat pada bait
pertamanya:

a.i yrfiur(j!.r*i G-i,- d, 4Lt li *.*
"Aku bersedih hati, karena aht tidak dapat melukiskan kegerisahan dengan

jelas, dan aht berbesar hati dengan kcmuliaanyang bersinar.;,
Syair yang disebutkan dalam diwan berbeda dengan yang disebutkan dalam
pembahasan ini. Dalam dnryan disebutkan dengan redaksi sebagai berikut, il oLf
. .l;:t udi';s "Dan aht mendapatkmtmu, biarpun oda sesuatu yang mendgtangi
kami, yaitu Rasul-Nya.... " Lihat Ad-Diwan (hal. 130). Disebutkan dalart Al
Muharrar Al wajiz 0ild. 3, hal. 159) dan Al Farra dalam Mo'ani Al eur'an
Q/7), dengan redaksi sebagai berikut ?C j ljli,,Aht bersumpah, biarpun ada
sesuatu."
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Qur'an, maka golongan tersebut mengingkari apa yang telatr

didatangkan dari sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang

tergabung dalam agarnamerek4 Oleh karena itu, neraka ancamannya,

dan akan menjadi tempat kembali mereka di akhirat kelak, sebab

mereka mendustakan firman Allah yang diinformasikan kepada Nabi

Muhammad SAW, '^A- }A a,At yo'Korrno itu janganlah kamu ragu-

ragu terhadap Al Qur'an itu'.laberkata, 'Janganlah kamu meragukan

hal tersebut, karena siapa saja yang mengingkari kebenaran Al

Qur'an, akan dikategorikan sebagai orang-orang yang diancam

dengan api neraka. Sesungguhnya Al Qur'an adalah kitab yang kami

turunkan kepadamu dari sisi Allah. Kemudian Allah SWT mengawali

informasinya tentang Al Qur'an, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya

Al Qur'an ini adalah sebuatr kitab yang diturunkan dari Allah

kepadamu dengan sebenar-benarny4 tidak ada keraguan di dalamnya,

akan tetapi kebanyakan manusia tidak percaya hal itu'."

' Maka jika ada yang mengatakan: "Atau Nabi meragukan

kebenaran Al Qur'an yang diturunkan dari Allah, padahal Al Qur'an

itu benar-benar datang dari Allah, hingga dikatakan kepadanya:

"Maka janganlah kamu meragukan tentang hal tersebut? Dikatan hal

ini serupa dengan ayat: 4t {iV gG O 3 og -Maka jika kamu

(Muhammad) berada dalam lceragu-raguan tentang apa yang kami

turunlan lcepadamu", (Qs. Yuunus [10]: 94), dan telah kami jelaskan

mengenai hal yang demikian itu pada penjelasan di sana.

Dan penakwilan kami mengenai hal yang demikian itu sesuai

dengan apa yang dikatakan oleh ahli tafsir. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:



To,fsi,-AthThabari

18134. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
memberitahukan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, "Tidaklah

sampai kepadaku tentang sebuah hadits dari Rasulullah SAW
yang sesuai dengan Al Qur'an kecuali aku dapatkan

pembenarannya dalam kitab Allah, hingga beliau bersabda,

"Tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun

Nasrani, yang mendengar perihal diriht, lalu ia tidak
beriman dengan risalah yang aht diutus dengannya, kecuali

ia akan dimasukkan lce dalam opi neraka'."

Sa'id berkata: Aku berkata, "Dimanakah pembenaran hadits

ini dalam kitab Allah? Hingga didatangkan kepadaku pembenaran

hpdits yang sesuai dengan ayat ini, -e;;-t 
YVy 6j ,.: !{ .rp o;

iL.}"gf6 ,V$l',y .t K,;t !*,i'j-j- ,Lnj 'Dan sebetum At

Qur'an itu telah ada Kitab Musayang menjadi pedoman dan rahmat?

Merelra itu beriman lcepada Al Qur'an. Dan barangsiapa di antara

merelra (orang-orang Quraisy) dan sehttu-sehttunya yang kafir
lrepada Al Qur'an, maka neraknlah tempat yang diancamkan

b aginya'. Dari penganut agurLa seluruhnya. " 
I 148

18135. Muhammad bin Abdullah Al Mukhrami dan Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ja'far bin Aun
menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Aynrb, dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, ;lt-; :6{; ,f.fi n "4fi- 7i, *Dan

barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan

rr4t HR. Muslim dalam Al Iman -(240), Ahmad dalarn Musnad Q/317), dan Al
Haitsami dalan Majma' Az-Zau,a' id (8/261).
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sehttu'sehttunya yang trafir kepada Al Qur'an' maka

nerakalah tempat yang diancamlan bagirrya"' ia berkata'

"Pemeluk agamaseluruhnya'" 
I la9

18136.Ya,qubdanlbnuwakimenceritakankepadaku,keduanya
berkata:IbnuUlayyahmenceritakankepadakami'iaberkata:

AynrbmenceritakankepadakamidariSa'idbinJubair,ia
berkata, "Tidaklatr aku mendengar sebuah hadits dari

Rasulullah SAW yang pemahamannya sesuai dengan AI

Qur'an, kecuali aku dapatkan pembenarannya -atau 
ia

mengatakan pembenarannya- dalam Al Qur'an' Telah

sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda'

'o'; ,',1';6 l:r',tir*"Yi 
"ltrr :Y q, ol o',{L3"1

,rht'5tr*i r\ :, *'r" o, 4'i
'*"TidaHahseorangpundariurnatini'baikituYahudi

ataupunNashroni,yangmendengarprihaldirilal,kemudian

ia tidak beriman dengan apa yang telah alru diturunlan

dengannya, kecuali ia masuk neral(a'"

Aku lalu berkata, 
,'OinayTfatr 

pembenarannya? Hingga aku

didatangkan ayat ini, 
--u,t 

; )4 
'e'u( {1 'Apakah (orang-orang

lrafir itu samd dengan) orang-orang yang ada mem!.unyai buWi yang

nyata (At Qur'an) dari Tuhannya'' Hingga ayat' iL'i )6$ 'Uotto

neralralah tempat yang diancamlran bagtnya,. Ia berkata, .Yang

dimaksud dengan alaabyaitu agama seluruhnyu:'rr 
I 150

I r49

u50

IbnuAbiHatimdalamtafsir(6/2015),AlMawardidalamAn-NukatwaAl.uw"tznaz),danAlBaghawidalamMa,alimAt-Taruil(31199).

Telah terdahulu periwayatan keduanya'

-
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18137. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Ayyub menceritakan kepadaku dari

Sa'id bin Jubair, ia berkata: Rasulullah SAW bersabd4

"Tidak ada seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun

Nasrani, yang mendengar tentang diriht, lolu ia tidak

beriman kcpadaht, kecuali ia akan masuk neraka. " Aku lalu

berkata, "Dimanakah pembenaran hadits tersebut dalam kitab

Allah?" Ia berkat4 "Sedikit sekali aku mendengar suatu

hadits dari Nabi SAW, kecuali aku dapatkan pembenarannya

di dalam Al Qur'an, hingga akhirnya aku menemukan ayat

ini,itt*- rr\38 ,$$l i "r'53-;S ,Dan barangsiapa di

ant ar a mer eka (or ang-or ang Qur aisy) dan s e httu-s e httunya

yang kafir lcepada Al Qur'an, maka nerakalah tempat yang

diancamkan b agatya'. Mencakup semua agama." l I 5 I

18138. ...ia berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada

kami dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, i;i
iL.i 3W g${rt ',v. -* fi "Dan barangsiapa di antara

merelra (orang-orang Quraisy) dan sehttu-selalunya yang

lwfir kcpada Al Qur'an, mala nerakalah tempat yang

diancamkan bagirrya, " ia berkata, "Orang-orang kafir beserta

sekufu-sekufu mereka semuanya berada dalam kekafiran."Ils2

18139. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kuepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, 9;'ii et,.rr,/,
'i2 ';ii-it"Dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan

r15r lbid.
'r52 Abdurrazzaq dalam tafsir (2t185),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (62016), dan

Al Qurthubi dalam Al Jam{ li Ahkam Al Qur'an (9117).
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Nasrani) yang bersehttu, ada yang mengingkari

sebagiannya,"(Qs.Ar-Ra'd[13]:39)artinyaadalahkufur
dengan sebagiannya, dan mereka adalatr orang-orang Yatrudi

danNasrani.

Ia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Nabi Allah

SAw bersabda 
,Tidak ada seorang pun dari umat ini, baik

YahudimaupunNasrani,yangmendengartentangdirilal
kemudian ia mati sebelum beriman kepadalat, kpcuali ia

akan dimasukJran ke dalam api neralca'' "1153

18140. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Yusuf bin

Adi An-Nadhiri menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

AlMubarakmengabartankepadakamidariSyu'bah,dari
Abi Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Abi Musa AI Asy'ari'

bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa dari umatlcu atau Yahudi maupun Nashrani

yang mendengar tentang diriht, kcmudian ia tidak beriman

trepadaht niscaya tidak akan masuk surga'"rts4

oo$

Telatr terdatrulu periwayatannya. Abdunazzaq menyebutkan a/sar tersebut

dalam tafsirny a Ql 186).

HR. Ahmad dalam Musnad(4t396\ dan Ibnu Katsir dalam tafsfi (71425,426).

l'€.,4'i'& 
";;u'lU|*'ri 

,tf 4 €.q-U
'^*jr'5,.*

ll53
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6{i <,#Aqi?*;i:F 6;i ,h1&'s.,

;i,ii;Ao11;;1"'\jKOJi-.*b''-#,^'*'ii3;i
@"#urii;

"Dan siapal<ah yorlqlebih zhalirn dmipadn otdng yong
membuat-buat fuista terhadap Allo,h? Mqelca iat al<mt

dihadapl<mlnpado Tuhan melel<a, dmt para saksi akan

bql<ata, 'Otang-orang inilah yong tc,lahbqdusta tuhadap
Tulwn muela' . Ingatlah, l<uatl<m Allah (didrnpal<nrr) atas

or cmg' ar (mg 
Y ang Zlralim."

(Qs. Huud U1l: 18)

ralrwil firman Altah: 6$i\\++ ;i;\ :9 ,;;8 *79,{-t
;ilJot.\;;1" V.KO_.-'.Sr^ ''qi.ii 3;,j psiF <,r;.
@ 'u*fi JF (oon siapakah yang lebih zrtafim daripada orang

yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan

dihadapkan kepada Tuhan'mereka, dan para saksi akan berhata,

"Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka."

Ingatlah, hutukan Allah [ditimpakan) atas orang-orang yang

zhaliml

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menginformasikan kepada Nabi-Nya, "Apakah ada manusia yang

lebih kuat siksaannya daripada orang yang telah membuat-buat

kebohongan terhadap Allah SWT, lalu mendustakan Allah? Mereka

akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata,

'Mereka initah orang-orang yang dihadapkan kepada Tuhan mereka
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pada Hari Kiamat, lalu ia akan bertanya kepada mereka tentang apa

yang mereka kerjakan pada saat hidup di dunia'." sebagaimana

dijetaskan dalam riwayat berikut ini:

18141. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, ;-.fu';t
Vi4 ;;\ :b iii;i "Don siapapah vang lebih zhalim daripada

orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah?" la

berkata, "Orang-orang kafir dan munafi k, 6#;- 6*j\

F<5 e 'Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan

merelca,. Lalu ia akan bertanya kepada mereka tentang amal

perbuatan mereka." 
I I 55

Firman-Ny"' '"a'^ a'li Slis "Don para saksi akan berkata'"

Maksudnya adalah malaikat dan para nabi, mereka akan menjadi saksi

orang-orang yang telah membuat-buat kebohongan terhadap AUuh

dan mengawasi apa yang telah mereka perbuat. Mereka 't 
S,^ "1'!i

,asyhad'merupakan bentuk jumuk dari asal kata syahid, seperti kata

ashhabyang menjadi jamak dari asal kata shahib, '6K<)"5i ;'ljl.
4j ,9,,Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan

merelra.,, Ia berkata, "Para saksi akan menjadi saksi di akhirat atas

orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah pada

masa hidup di dunia. Mereka akan berkata, "Orang-orang inilah yang

telah berdusta terhadap Tuhan mereka saat hidup di dunia'"

Allah SwT berfirman, '""t!rt & ;ti iA il"Ingatlah,

kutukan Altah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim." Ia

rrs5 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6t2}l6) dan lbnu Athiyah dalant Al Muharrar Al
Wajiz (31159).



Tafsir Ath:Ihahari

berkata, "Ingatlah, murka Allah akan diturunkan kepada orang-orang
yang melanggar dan melampaui batas, yaitu orang-orang yang

mengingkari Tuhan mereka."

Perkataan kami mengenai ayat, 

".6'ii 
'Jli$ "Donpara sal<si

akan berlmta," sama dengan pendapat para ahli tafsir. Mereka.yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18142. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, iry^ *'ji '$;
"Dan para soksi almn berkata, " ia $erkata, "Maksudnya

adalah malaikat."IIs6

18143. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, ia berkata, "Maksudnya adalah malaikat."llsT

18144. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,
'*1.^ *'ii '${ "Drn para saksi akan berkata," iaberkata, "Al

asyhad adalah malaikat, mereka akan menjadi saksi atas

perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam."1l58

18145. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, 'try,^'*'i\

1156 Mujahid dalam tafsir (hal. 386), Ibnu Abi Hatim dalam tatst (6/2017), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al tJyun Q/463).

tt57 IDM.
rr58 lbid.
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"Dan para saksi," ia berkata, "Maksudnya adalah makhluk'"

Atau ia berkata, "Maksudnya adalah malaikat."llse

18146. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&mazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah dengan lafazh yang

serupa.l160

18147. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman

Allah, -ry^'*''j\ 3;;i "Dan para saksi akon berlata."

Maksudnya adalah orang-orang yang mengawasi perbuatan

mereka saat hidup di dunia. 4; ;y '\iK O-1i;{9
"Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan

mereka." Mereka mengawasi perbuatannya dan menjadi

saksi atas mereka dengan perbuatan yang telatr mereka

lakukan pada Hari Kiamat kelak.

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Al asyhad artinya para

malaikat."ll6l

18148. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, ia berkata: Aku

bertanya kepada Al A'masy tentang firman Allah, 3;ri

I 160

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (21463) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Taruil (3 I 199).
Abdnrrazzaq dalam tafsir (21186) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3nee).
Al Baglrawi dalan Ma'alim At-Tarzil (31199) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Maharro Al lfajiz (3/159).

I 16t
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'*q- *''ii "Dan para saksi akan berkata," ia berkata,

"Maksudnya adalatr malaikat. " 
I 162

18149. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berbicara mengenai uy^t, -t 

A' 
a'li 36j "Don para

saksi almn berkata, " maksudnya adalah para nabi dan rasul.

Jugaayat, 4W|GlU+-fr(,.9, A $At; $)
;'Lt, & t3*i "1Dan ingattah) akan hari (ketika) Kami

bangkitlmn pada tiap-tiap umat seorang salai atas mereka

dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu
(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusla. " (es
An-Nahl [16]: 89) Jugaayat, VK6-8i;-1.f, 'ro", *{i '$i
4; ;y "Dan para saksi aknn berkata, 'Orang-orang inilah

yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka'." Maksudnya,

mereka akan berkata, "Wahai Tuhan karrri, kami telah

datangkan kebenaran kepada mereka, namun mereka

mendustakannya, maka kami menjadi saksi atas mereka

bahwa mereka telah berdusta terhadapmu, wahai Tuhan

1*rri.::1163

18150. Muhammad bin Basysyilr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa,id
dan Hisyam, dari Qatadah, dari Shafirian bin Muhriz Al
Mazani, ia berkata: Suatu ketika, saat kami berada di Ka'bah
bersama Abdullah bin Umar, dan ia sedang melaksanakan

thawaf, tiba-tiba seorang laki-laki menghadan1tya, seraya

Ibnu Athiyah dalam Al Muharru Al Wajiz (3/lS9), Al Baghawi dalam Ma,alim
At-Taruil (31199), dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun e/a$\
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (2/a$).

tt6z

I t63
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berkata, "Wahai Ibnu Umar, tidakkah engkau mendengar

Rasulutlah SAW bersabda tentang pembicaraan rahasia?"

Ibnu Umar berkata, ecfiku mendengar Rasulullatr SAW

bersabda,

o l. ttg'-ti ,'./- oi. . '. ' 'l' .lz c t o.' it h z*t* yP ^"s 4r' cb, & i:t u ,/,'ajt i*
t{y i ,f; ,.it'q') :J:-# \tk 'r}5'# ,i'.#
6:'Jr d ;* 6p n ;V ,io &-'rf ii,r ir;, Y !,*
,'.t? x,tL.i + "4 ,JG .?'Ar'ot s;11 rfrt

e *, qq 't:'iatdt, )(A'rlt #=4K
lt il ot'd, * riS Gnt ,'.tt, )'f' :,(.li\r uri)

"J;,bt'-P
'"Seorang mulonin mendekat kcpada Tuhanrrya hingga Dia

meletaklran lutut-Nya padanya, lalu Dia menyebutkan dosa-

dosa hamba tersebut, Tuhanrrya berfirman: "Apakah lamu

mengetahui dosa ini?" Ia berkata: "Alat tahu." Ia dua lali
mengahtinya, sampai sebanyak pengahtan yang

ditrchendaki-Nya, Tuhan kemudian berfirman:

"sesungguhnya Aht telah menutupi dosa yag telah kamu

lahtlan pada ,nasa hidup di dunia, dan hari ini, Aht

mengampunimu!" ia berlata: "Lalu diberilcan lembaran

lrebailran atau kitab kepadanya dengan tongan lanannya.

Adapun orang-orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di

hadapan Htalayak: "Ingatlah, orang'orang inilah yang telah
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berbuat dusta terhadap tuhan mereka, ingatlah lalout Allah

akan ditimpakan kcpada orang-orang yang zhalim. "I t 64

18151. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Shafivan bin Muhriz, dari

Ibnu Umar, dari Nabi SAW, riwayat yang s"rupa.l'ut

18152. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Kami pemah

menceritakan hal tersebut, bahwa pada hari itu tidak ada

seorang pun yang dihinakan, lalu dihilangkan kehinumnnya

terhadap seseorang dari makhluk Allah, atau makhluk-

makhluk."ll66

o@o

@'r;6i*Su,i'(*V-frii+W*s'Utti
'(Yaiat) uarlg-orang yorrlg menghalangi (marrusia) dmi

ialan Allah dmr. menglrendaki (zuDaya) ialen itubengkok.
Dan mereka ihilah trdrrg-or(mg yang ttddk percaya

alcirln adarry a Horri Akhirat."

(Qs. Huud tl1l: 19)

1164 HR. Ahmad dalam Musnad Qll}s),Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (10/488),

dan Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Aulia (2D16).
Telatr terdahulu periwayatannya.

ltbdtxrazzaq dalam tafsir (21186) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun Q/463).

I 165
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Takwil firman Atlah: i-,V.V;; ;fr # e 6t6i-5i
tt$ i 22{te 11y a u u J o r an g- o r an g y an g me n g h a I a n g i ( m a n us ia)

dari jalan Allah dan menghendaki (supaya) ialan itu bengkok. Dan

mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya Hari

Akhirat)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menginformasikan kepada Nabi-Nya, "Ingatlah, laknat Allah akan

diberikan kepada orang-orang yang zhalim, yaitu orang-orang dari

golongan kafir Quraisy yang menghalang-halangi manusia untuk

percaya kepada-Nya dan mengakui bahwa diri-Nyalah yang patut

untuk disembah dan tulus ikhlas dalam menyembah-Nya, bukan

menyembah tuhan dan berhala. Mereka adalah orang-orang yang

menyebarkan fitnah dilingkungan orang yang masuk dalam agama

Islam tersebut."

(y.V.Frj "Dan menghendaki (supaya) ialan itu benglcolc" la

berkata, "Serta berusaha memperoleh jalan Altah, yaitu Islam, yang

diserukan Muhammad kepada manusia."

Ia berkata, "Bengkok dan miring dari pendirian yang teguh.

'rt$i ';,r$\ 
{-2 "Do, mereka rtulah orang-orang yang tidak

percaya akan adanya Hari Kiamat." la berkata, "Mereka adalah

orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya Hari

Kebangkitan sesudatr kematian, serta menghalangi manusia dari jalan

Allah, dan menghendaki agar jalan yang dilalui itu bengkok.

Ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang mengingkari hal

tersebut."

ooo



fafsirAthX'lulba'i-

G A i'( t13

t#; 6( Y-

,t o*\j'K { a1i
'4 ,'"{a""qj b irt gi

4.t

"rr!t
4r1:Ji

@ 6:H_13,\1 6'€ai
"Ormtg-ormtg nr Adnk marnpu menghalang.halangi Allah

untuk (mengad.zab merela) di bumi ini, dmt selali.l<ali
tidak adnlah bagi mereka penolong selain Allah. Sil<sann itu
dilipatgandakan kepada mereka. Merel<a selalu tiddk dapat

mendengar (l<cbenmm) dan mereka selalu tidf,k dapat
melihat(nya)."

(Qs. Huud tlU : 20)

Tatcwil firman Allah: ,i'(U5 drfi e O#\}K i ,14j1
t}9ql3l;rj{.-1 r3(v-ir:llt'4,113_':"'aJ b;^\ gj" c A
@ 621$jlOrong-orang itu tidak mampu menghalang-halangi

Allah untuk [mengadzab merekal di bumi ini, dan sekali-kali tidak

adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu
dilipatgandakan kepada mereka. Mereka selalu tidak dapat

mendengar (kebenaran) dan mereka selalu tidak dapat

melihat[nyaJ)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyebutkan tentang ayat:

,rj"ii C(-#tj'K { 64j "Orang-orang itu tidak mampu

menghalang-halangi Allah untuk (mengadzab mereka) di bumi ini."
Mereka adalah orang-orang yang telah dijelaskan Allah SWT tentang

sifat dan perilaku merek4 yaitu orang-orang yang menghalang-

halangi jalan Allah. Allah SWT berfinnan, "Apabila ia berkehendak
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mendatangkan siksa bagi mereka dan membalas atas perbuatan yang

telah mereka lakukan, maka sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini

mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari Tuhan mereka. Akan

tetapi, mereka berada di bawatr kendali, genggaman, dan kekuasaan-

Nya, karena apabila Dia berkehendak, maka tidak akan ada yang

mampu menghalangi-Nya, dan apabila ia menginginkan mereka maka

mereka tidak akan dapat melarikan diri."

"-qJ b ifi qi b, A ';t( Yi "Dan setrali-trali tidak adalah

bagi mereka penolong selain Allah." Ia berkat4 "Apabila Allah

mendatangkan siksa kepada mereka, maka kaum musyrik itu tidak

akan mendapatkan penolong yang mampu menolong mereka selain

Allah, dan menghalangi mereka dari siksaan-Nya apabila Dia

menyiksa mereka, karena dalam kehidupan dunia mereka telah

menghalang-halangi manusia, mendorong mereka untuk berbuat

jahat."

Firman-Ny u, " 4l::1i1 4, a':i,-"siksaan itu dilipatgandalcan

lrepada merelm. " Allah SWT berfrnnan, "Menambah siksaan mereka,

satu siksaan dilipatgandakan menjadi dua siksaan."

Terdapat perselisihan pendapat dalam menakwilk an ayat $( Y

it:H- 13'14 V) -€Ai (tj,55 "Mereka selalu tidak dapat

mendengar (lrebenaran) dan mereka selalu tidak dapat melihat(nya)."

Sebagian berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah,

Allah menjelaskan orang-orang musyrik dengan mengatakan bahwa

Dia telah menutup pendengaran dan penglihatan mereka, sehingga

mereka tidak dapat mendengarkan kebenaran dan tidak bisa melihat

bukti serta alasan Allah, tidak dapat mendengarkan hal-hal yang

bermanfaat dan tidak pula melihat jalan petunjuk.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18153. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkatai Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, b( Y

ittj$- 13'\4 6'€ai $#Jt "Mereka selalu tidak dapat

mendengar (kebenaran) dan mereka selalu tidak dapat

melihat(nya), " Maksudnya adalah tuli terhadap kebenaran,

karena mereka tidak mendengar, bisu, lantaran tidak dapat

berbicara, dan menjadi buta. Oleh karena itu, mereka tidak

dapat melihat kebenaran dan tidak dapat mengambil

manfaatlya.l16T

18154. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman lJllah,'$( V

'"i,{r*t ittfi-1}tU6'&li "Mereko selalu tidak dapat

mendengar (rcbenaran) dan mereka selalu tidak dapat

melihat(nya), " ia berkata, "Mereka tidak mampu mendengar

kebaikan dan mengambil manfaat dari kebaikan tersebut, dan

tidak mampu melihat kebaikan dan memanfaatkan kebaikan

itu. " 
I 168

18155. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Allatr SWT menginformasikan bahwa Dia

Ibnu Abi Hatim dalam t^tsh (6D018) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (31200\.

Abdunazzaq dalam tafsir (21187),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (62018), dan
Al Baghawi dalam Ma' alim A t-Tanzil (3 D00).

tt67

I 168
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akan memberikan tempat terpisah antara orang-orang

musyrik dengan orang-orang yang taat, baik di dunia maupun

di akhirat. Adapun di dunia, maka Dia berfirm*, $( Y

-4i $*; "Mereka selalu tidak dapat mendengar

(kebenaran), " yaitu tidak mampu melaksanakan ketaatan

kepadanya. |tH-ljtZUt"Dan merelca selalu tidak dapat

metihat(nya). " Adapun tentang akhirat, Allah berfirman, ftl
'r:* @ '"j-*rt;l "Maka mereka tidak htosa. (Dalam

lre adaan) tahtt. " (Qs. Al Qalam 168): 42-43)t | 6e

Pendapat lainnya mengatakan batrwa maksud ayat, -1 it( l1J

"-qj b i{ c;, s) "Dan sekali-troli tidak adalah bagi mereka

penolong selain Allah," adalah sesembahan yang menyimpang dari

jalan Allah.

Mereka berkat4 "Maksud kalimat tersebut yaitu, mereka dan

tuhan mereka tidak mampu berpaling dari siksa y?ng diturunkan di

muka bumi ini, 6;;- tjLL V 'oj;$$ f;( v-it1i,fi '4 ,r':;-
'silrsaan rtu dilipatgandakan lrepada mereka. Mereka selalu tidak

dapat mendengar (kebenaran) dan mereka selalu tidak dapat

melihat(nya) '. Maksudny4 tuhan-tuhan mereka tidak dapat

mendengar dan melihat."

Pendapat ini diriwayatkan melalui Ibnu Abbas, dan aku tidak

suka menyebutkan periwayatan hadits tersebut, karena sanad-nya

dha'if.

Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah,

Allah akan melipatgandakan siksaan mereka dikarenakan mereka

enggan mendengarkan padahal mereka dapat mendengar, dan enggan

rr6e Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3t2OO) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At
Masir (4161).
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memperhatikan bukti-bukti kebesaran Allah melalui apa yang mereka

saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, hingga dapat mengambil

pelaj aran dari bukti-bukti tersebut.

Mereka berkata, "Huruf ba memang seharusnya dimasukkan,

karena Dia berfirm ur,'ttj,+lk- \3a4H:$t:;;;$ 'Dan bagi mereka

silaa yang pedih, disebabknn mereka berdusta'. (Qs. Al Baqarah [2]:
10) yakni disebabkan kedustaan mereka pada selain Al Qur'an, hal ini

diindikasikan dengan masuknya huruf ba, dan boleh juga huruf ba itu
dihilangkan pada kalimat semacam itu, seperti perkataanmu dalam

sebuah pembicaraan 6)'d*6 '&"*! "Aku akan membalas

perbuatanmu dan apa yang kamu lakukan." Ini merupakan pendapat

sebagian pakar bahasa.

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang tepat

adalatr yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah, ymg mengatakan

batrwa Allah SWT telah mer{elaskan sifat mereka, yaitu tidak mampu

mendengar kebenaran agar dapat mengambil manfaatrya, tidak dapat

melihat jalan petunjuk karena kesibukan mereka dengan kekafiran yang

terus-menerus mereka lakukan, dan kelalaian mereka dalam

menggunakan anggota badan mereka untuk melaksanakat taat kepada

Allah, padahal mereka memiliki pendengaran dan penglihatan.

oo(E

'r;ji 13ir- t1 r+;'jg, #W'"_;r\ .14j
uMqela if.ilah orarJg.or(mg ydrJg mmtgil<mr dirinya

sandiri, dm lenyaplah dari nrr:el<a apa yorrlg selalu merel,a
adfl-adal<art."

(Qs. Huud [1U: 21)
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Takwil firman Allah:
'r;ii V\L"Mereka

e r#'i13 i4:11W'"-11 4i
itulah orang-orang yang merugikan
,. dari mereka apa yang selalu merekadirinya sendiri, dan lenyaplah

ada-adakan.tt

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan menegaskan ayat

tersebut, "Mereka adalah orang-orang yang telah dijelaskan tentang

sifat dan perilaku mereka, yaitu orang-orang yang mengabaikan nasib

yang telah diberikan semata-mata dari ratrmat Allah."

'i:;t'";;i;ljAe 
f# "Dan lenyaplah dari mereka apa

yang selalu merelca ada-adakan." Maksudnya menghilangkan

kebohongan dan kedustaan mereka terhadap Allah, disebabkan

pengakuan mereka yang menyatakan bahwa A1lah mempunyai sekutu,

dan dengan apa yang mereka sembah sebagai tuhan dan meninggalkan

penyembahan kepada Allah, yang telah menjerumuskan mereka pada

jalan yang bukan jalan mereka, dan mengambil jalan yang bukan jalan

merekt- lalu semua yang mereka sembah itu hilang dari mereka,

karena ia telah membawa mereka ke jalan Neraka Jahanam, dan

jadilah tuhan mereka itu tidak berarti apa-apa.

ooo

6;;jjfi?,;9i a"6i;{
"Pasti mqelca itu di akhirm merfadi or(mg-or(mg yarrg

Paling rntrugi.'l

(Qs. Huud Utk 221
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Tarrwil firman A[ah: 6;.t]i i,L *11 a '#1 i;1
uPasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling
merugl"

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman sebagai

pembenaran, "Sesungguhnya orang-orang yang telah dijelaskan sifat

dan perilaku mereka ini, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat,

adalah orang-orang yang merugi, karena menukar tempat mereka di

surga 
-yaitu 

derajat penghuni surga- dengan kehinaan di neraka.

Itu merupakan kerugian yang nyata. Telah dijelaskan pada

pembahasan lalullTo yang mengindikasikan bahwa makna perkataan

mereka, dh "Melakukan dosa dan kesalahan," dan bangsa Arab

kerap kali menggunakan kalimat tersebut pada pembahasan tentang

budak, dan pada tempat 3!) "pasti", seperti perkataan mereka, i? I
i-.nri ttfr "pasti kamu akan pergi. " Maknanya adalah, pasti, hingga

mereka menggunakan kalimat tersebut pada tempat-tempat

pembenaran dan kepastian. Mereka berkata, U:p {f I "Kamu pasti

berdiri". Maksudnya adalah, kamu benar-benar harus berdiri, maka

maksud kalimat tersebut adalah, pasti ada halangan dari mereka, pasti

ada penyimpangan dari mereka.

ooo

Lihat ta$ir surah Al Maa'idah ayat 2 dat Ma'ani Al Qur'an lcarya Al Farra
Qte28).

,3yLG if "tgi Cl
4J G3 JLrE!3s .-rr3ilf^f, W; r-ii tL
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t'sesunggulmyaordng-or(mgydttgberimmtdart

mengerjal<mr fir.dl-dn al shalih dmr mqendahl<frrr diri
l<cpadaTuhm muel,a, mqelra iat adalah penglwni.

penglwni $nga mer:el,al<eknl di dalamnya-"

(Qs. Huud tlU:23)

Takrvir firman Allah: $fj-itS c)tr$\'$ii Vt:, ir-ii ly
c,itL ft ;f 'r%i ,*1 qi A; (sesungguhnya orans-

orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih dan

merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah

penghuni-penghuni surga mereha hekal di dalamnya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menyebutkan ayat tersebut: "Sesungguhnya orang-orang yang

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melakukan perbuatan baik

semasa*hidup di dunia yaitu dengan mentaati perintatr Allah dan

merendahkan diri kepada tuhan mereka.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

c.t,+)'. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud kalimat

itu adalatr bertobat kepada tuhan mereka. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18156. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Attah,6; c1I f#3; €ltr$i '$6 W( '"-;fi :,y

"Sesungguhnya orang-orong yang beriman dan mengerjakan
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amal-amal shalih dan merendahkan diri lcepada Tuhan

mereka, " iaberkata, crr*)l maksudnya bertobat.l l7l

18157. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 6y fF;iS

ii| "Da, merendahkan diri kcpada Tuhan merekn," ia

berkata, "Mereka bertobat kepada Tuhan mereka."lt72

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut

adalah mereka takut. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

18158. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, F6 6Lfir-* "Dan

merendahkan diri kepada Tuhan mereko," ia berkata,

"Mereka takut."ll73

Pendapat lain mengatakan bahwa makna kalimat tersebut

adalah mereka merasa tenang. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18159. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, dan Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

rrTr lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4192).
tr72 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612020), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun Qla6$, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3/201).
rr73 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (62019) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

tlyunQ/46$.
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Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah: ly filS

G3 "Don merendahkan diri lrepada Tuhan merel(n"' ia

berkata, "Mereka merasa tenang dan tenteram'"ll?a

18160. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwaYat Yang sama.ll"

18161. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama'r176

Pendapat lain mengatakan bahwa makna kalimat itu adalah,

mereka khusyu. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

18162. Mtrhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allatl, ly fi'AS

fi3 "Dan merendahkan diri kepada Tuhan merelra'" Al

ikhb at artinya khusyr dan merendahkan diri' I I 77

Abu Ja,far berkata: Pendapat-pendapat ini memiliki makna

yang hampir serupa, kendati berbeda pada lafaztrny4 karena kembali

kepada Altah termasuk takut kepada Allatl, serta termasuk bagian dari

Mujahid dalam tafsir @al. 386), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2019), Al

Mawardi dalam An-Nuiat wa At uyun Qla6$, Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir

(4t93),dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D01)'

Ibid.
rbid.
Abdurrazzaq dalam tafsir (21186),Ibnu Abi Hatim dalam tafstt (6D020), dan

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Wn Qla6il.

I 175

tt76

tr?7

tl71
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khusyu dan merendahkan diri kepada Allah dengan menaati

perintahnya. Merasa tenang juga merupakan bagian dari kh*yu,
kecuali makna al ikhbat itu sendiri, yang menurut bangsa Arab,

khusyu dan tawadhu.

Ia berkata, "Ayat, G3 JL { 'Kepada Tuhan merelca',

maknanya adalah merendahkan diri kepada Tuhan mereka.

Demikianlah bangsa Arab menempatkan htxuf lam dalam kata,!! aan

kata,llkerap kali ditempatkan pada tempat huruf lam. Sebagaimana

firman-Ny u, (4 61 3{t L\ "Karena sesungguhnya Tuhanmu telah

memerintahkan (yang demikian itu) kepadanya." (Qs. Az-Zalzalah

[99]: 5) yang artinya "ia diperintahkan". Terkadang boleh juga

dikatakan seperti itu lantaran mereka telah disifati bahwa mereka

sangat bergantung pada Allah dengan mereka merendahkan diri pada-

Nyu.""

Firman-Ny at 6;J;LW i"-r4i {51 ,n#3 uMereka itu
adalah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya." Ia

berkata, "Mereka adalah orang-orang yang telah dijelaskan tentang

sifat dan perilaku mereka, yaitu orang-orang yang tinggal di dalam

surga, tidak keluar dan tidak pematr mati. Mereka akan tinggal di

dalam surga dalam jangka waktu yang tak berbatas."

oao

e6fr f,"' 6,15 rA5 ;J{S 6t{'t4 i}'-fi b
@'";friifr'i;

rr78 Al Fana dalarn Ma'ani Al Qur'an (219,lO) dan Ibnu Manzhur dalam lisan Al
Arab ,+
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" P erb andingan ke dua golongan itu ( ar ang' or dr.g kaf it dan

or(mg.oraflg nwt<min), sepertr ordrrgbuta dm tuli daryan

otdng yrrrlg dapot melihat dan dapat mmfungm. Addl<ah

l<cdua golongan itu samakeadaan dan sifatnya. Maka
tidal*ah l@rw mengorrnbil pelai at on (dnripdda

perbandingan itu)?

(Qs. Huud tl1l : 241

Talrwil firman Altah: ),#5 i'iri 6il'tU ,fr'-;Ji Y
@ 'riff ill"{; )V# $'4:5 (Perbandingan kedua gotongan

itu [orang-orang kaftr dan orang-orang mukminJ, seperti orang

buta dan tuti dengan orang yang dapat melihat dan dapat

mendengar. Adahah kedua golongan ilu sama keadaan dan

sifatnya Maka tidakkah kamu mengambil pelaiaran (daripada

perbandingan itu)?J

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrrman menjelaskan ayat

tersebut, "Perbandingan kedua golongan, yaitu orang-orang kafir dan

orang-orang beriman, sama seperti orang buta yang tidak dapat

melihat apa-apa dengan mata kepalanya sendiri, dan orang tuli yang

tidak dapat mendengar apa-apa. Jadi, seperti itulah golongan orang-

orang kafir yang tidak dapat melihat kebenaran lalu mengikutinya dan

beramal dengannya, lantaran kelalaiannya yang disebabkan

kekafirannya kepada Allah dan mengalahkan kehinaan Allah atasnya,

tidak mendengar seruan Allah yang mengajak kepada jalan petunjuk.

Dia terus-menerus berada dalam kesesatannya dan bimbang dalam

keragu-raguannya. Berbeda dengan kondisi orang-orang mukmin,

mereka mendengar dan melihat, dapat melihat bukti dan keterangan-

keterangan Allah, mengakui dengan apa yang telah ditunjukkan
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kepadanya dengan menuhankan Allah Yang Matra Esa, meninggalkan

penyembahan berhala dan patung, mengakui kenabian para nabi AS,

serta mendengar seruan dan panggilan Allah, lalu menjawab

panggilan tersebut dan melaksanakannya semata-mata karena taat

kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

18163. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman Allah, ),#5 ;::'i5 &t'i'14 g{";fi ',f,
z.t7' (.

dlb "Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang

lrofir dan orang-orang mubrnin), seperti orang buta dan tuli

dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar," ia

berkata, "Buta dan tuli adalah kondisi orang-orang kafir,

sedangkan melihat dan mendengar merupakan kondisi orang-

orang mukmin."ll79

18164. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ;::'itj 6til4 ,{"-}i 'e
6$S )46 "Perbandingan kedua golongan itu (orang-

orang kafir dan orang-orang mulonin), seperti orang buta

dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat

mendengar. " Kedua golongan itu adalah orang-orang kafir

dan orang-orang mukmin. Buta dan tuli, menggambarkan

kondisi orang-orang kafir, sedangkan melihat dan

ttTe Lrhat Al Jami' ti Ahkam Al Qur'an karya Al Qurttrubi (9/21), dari Qatadatr.
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mendengar,

mukmin.llso

menggambarkan kondisi orang-orang

18165. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ;A-;f:t 'P
'i$t /#6 ;::'i6 {t!i4 "Perbandingan tr'edua

g-olongan itu (orang-orang kolir dan orang-orang mulonin),

seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat

dan dapat mendengar. " Ini merupakan perumpamaan yang

dibuat Allah untuk orang-orang kafir dan orang-orang

mukmin. orang-orang kafir diumpamakan dengan tuli

terhadap kebenaran, sehingga ia tidak dapat mendengar. Lalu

diumpamakan dengan buta, sehingga tidak dapat melihat apa-

apa. Sedangkan kondisi orang mukmin, diumpamakan

dengan mendengar, sehingga dapat mendengar kebenaran

dan mengambil manfaat dari kebenaran itu, serta dapat

melihat membuatnya sadar dan memelihara diriny4 serta

beramal dengan kebenaran itu.ll8l

Altah SWT berfirman w 96i+,$ *Adakah kedua

golongan itu sama keadaan dan sifatnya." Ia berkata, "Wahai

manusia, apakatr kedua golongan itu sama di sisi kalian, kendati

berbeda kondisi? Sesungguhnya kedua golongan itu tidaklah sama

dalam pandangan kalian. Seperti itulah gambaran orang-orang kafir

dan orang-orang mukmin yang tidak akan pernah sama dalam

pandangan Allah. i,!f:i.ifi'uo*o tidatd@h kamu mengambil pelajaran

(daripada perbandingan itu)'? "

rr80 Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (4/93).
rrtr lbnu Abi Hatim dalam tafst (6D020,2021) dan Al Qurthubi dalam Al Jomi' li

Ahlram Al Qur'an(9D2).
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Allah SWT berfirman, "Wahai manusia, apakah kalian tidak

berpikir dan mengambil pelajaran dari kedua golongan tersebut?

Ketahuilah, hakikat dan kebenaran perkara kedua golongan itu dapat

mencegah kalian dari keterjerumusan ke dalam kesesatan dan berjalan

menuju jalan petunjuk, serta menghalangi kalian dari kekafrran dan

masuk ke dalam golongan orang beriman?"

Jadi, buta, tuli, mendengar, dan melihat, masuk ke dalam

empat lafazh, nap* dalam maknanya hanya berarti dua. Oleh karena

itu, dikatakan, W eVjS- ji *rl,dalrah kedua golongan itu sama

lreadaan dan sifatnya. " Seperti buta dan tuli, maknanya seperti buta

tuli. Begitu juga bila dikatakan melihat dan mendengar, maknanya

adalatr melihat mendengar, seperti perkataan berikut ini, U-pl i,6

fArt "seorang yang cerdas itu telah berdiri." Hal itu menerangkan

satu sifat yang dimiliki oleh satu orang.

oco

tSixioi@F -wi$# Oy";; JLcS(t:,tr in:

,J +t 4(i &_{",39 e\--:"\ $ L
"Dan sesurlgulmyaKmni talah menguhts Nzh kepada

kmnrury a, (dia ber:l<ata),'Sesr,rnggzW a al<u adalah
pemberi puingatan yang rlydtabagi l<nrrlu. Agar l<mnu

tidak merryetnbah selain Allah. Seornggzhnya al<u khawatir
k nlu al<mr ditimpa ad.zab (pada) hmi yang

smtgat menyedihl@r..u

(Qs. Huud tl1l : 25.26)
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rarrwir firman Auah: 333-$ rSl iy;i' JyU:;tntr fi:
A ," 4(i # 3(;"' ,aL-ri Jyli|i!, { J@ @,,

sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya' (dia

berkata), "sesungguhnya aku odalah pemberi peringatan yang

nyata bagi kamu Agar kamu tidak menyembah selain Allah.

Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa adzab (pada) hari

yang s angat menyedihkan. t')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menginformasikan ayat, F jL -;j JL (3 &tr in; 'oDan

sesungguhrrya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (dia

berlrnta), 'sesungguhnya alat bagi l{alian'," wahai kaum iit
"Pemberi peringatan, " dari Allah agar dapat memperingatkan kalian

terhadap siksa-Nya atas kekufuran kalian. Oleh karena itu, berimanlah

kalian dengan-Nya dan taatilah perintah-Nya.

Maksud ayat, -fi"Yang nyata," adalah menjelaskan kepada

kalian tentang apa yang aku diutus dengannya, yaitu tentang perintah

dan larangan dari Allah.

Para ahli bahasa berselisih pendapat dalam membaca lafazh

Q\"Sesungguhnya aht."

Mayoritas penduduk Kufah membacanya dengan bacaan

seperti itu.

Sebagian penduduk Madinatr membacanya dengan harakat

lcnsrah 0l dengan bentuk mubtada, karena dipahami untuk

menyampaikan makna perkataan.

Sebagian penduduk Madinah yang lain, dan sebagian

penduduk Kufah serta Bashrah, membacanya dengan harakat fathah
pada huruf rlf seakan-akan menurut mereka makna kalimat tersebut
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adalah, sungguh Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, ia

berkata, "Sesungguhnya aku pembawa peringatan yang nyata bagi

kamu."l182

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang tepat dalam

membaca bacaan tersebut adalah yang mengatakan bahwa kedua

bacaan tersebut memiliki makna yang sama, dan sekelompok qurra

membaca salah satu dari masing-masing bacaan tersebut. Dengan

demikian, siapa pun yang membaca dengan bacaan mana saja dari

keduanya, dianggap benar dalam membaca bacaan itu.

Firm an-Ny 
"rl'.;tr 

J y6J:lti 6 *,1, gu lcamu t i dak me ny e mb ah

selain Allah." Maksudny4 barangsiapa membaca dengan meng'

lrasrah-kan huruf atif pada ayat dl"sesungguhnya alan, " menjadikan

ayat (Lf"Kami telah mengutus," sebagu amil pada huruf cl i yang

terdapat pada ayat, "X JlrlSU'$ 6 *lgo, kamu tidak menyembah

selain Allah. " Pada saat itu, maknanya akan menjadi, sungguh, Kami

telah mengutus Nuh kepada kaumnya agar tidak menyembah selain

Allah. Katakantah kepada mereka, -U) iS '8 +t"sesungguhnya
alat adolah pemberi peringatan yang nyata bagi knmu. " Serta dari

segifathah, membantah lafazh LI V*g terdapat pada ayatljfr':i i,
"Agar lmmu tidak menyembah, " kepadanya. Pada saat ini, maknanya

menjadi, sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, ia

berkata, "Sesungguhnya aku pembawa peringatan yang nyata bagi

kalian, agar kalian tidak menyembah selain Allah.

"t2 Nafi', Ibnu Amir, Ashim dan Hamzah membaca d; aengan harkat kasrahpada

huruf a/fi sedangkan Ibnu Katsir, Abu Amr dan Al Kisa'i membaca ;l
dengan fathai huruf alif. Lrhat At-Taisir fi Al Qira'at As-Sab' (hal. l0l), dan
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (31162).



SurahHlurud.

Maksud ayat tersebut adalah, hai manusia, agar kamu tidak

menyembah selain Allah, lalu mengesakan penyembahan tuhan Allah

dan tulus ikhlas dalam menyembah-Nya, karena Dia tidak mempunyai

sekutu dalam menciptakan makhluk-Nya.

Firman-Ny 
", vil +i-4t:i #S&dl"sesungguhnva alat

Hrawatir lcamu alcan ditimpa adzab (pada) hari yang sangat

menyedihlan," ia berkat4 "Wahai kaum, jika kamu tidak tulus ikhlas

menyembah Allah, mengesakan diri-Nya, dan meninggalkan

penyembatran berhala serta patung itu, maka sesungguhnya aku

khawatir terhadap siksaan yang akan datang kepadamu pada hari yang

sangat menyedihkan. Siksa-Nya itu akan menyiksa orang-orang yang

pantas mendapatkannya. Dijadikan alim untuk sifat yang

menerangkan kondisi hari itu, dan itulah sifat siksaan, karena siksaan

datang pada hari itu, sebagaimana dikatakan, ({J. itri 'ffi 'Dan

menjadilran malam untuk beristiraharl (Qs. Al An'aam [6]: 96) Kata

sakanmenjadi sifat orang yang tinggal di dalammny4 bukan menjadi

sifat malam."

ooo

t-9

{r
CLr (t J y 6u:; 6 .*rj, oc itf 

"-iS<n 
le
6jtrt6

#r Y!(, ;$i G{,6>iI q)

e .$\
<4.;{-l&sy,yw

"Mdlcobcrt<rrl,alahpemimpr.n'panimpinyorr.glrafrdfl 'ri

lrawnny a,' Kami tidak rnelihat l<ama, melainl<mt ( seb agai)

seonmg marrusia (biasa) seputil<ilni, df,r.kormi tidflk
melilwt ur dng. or cfi Jg y ar.g rnengplcuti lsrrut, melarnl<mr
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or drrg-ordr.g y drrg hinG- dhw di antaru k'l/mi y o,ttg lel<as

percaya sorio,, dmkorri tidak melihatkamu memiliki
sesuafii kelebihm apa pun atas l<r;lnti, bahlwn kami yakin

b ahw a l<flffiit adnlah or (mg - ar ang y dng du,st d' ."

(Qs. Huud t1U: 27)

Talrwil firman Allah: JyLv:; C .;j' cVFb-$'W rc
W !€J uj $ ;rsi G$ t3t! I 6ii $ 6:ii 6ii tii 6i-li4
@ q+f # S ,[S ,t (Maka berkatalah pemimpin-pemimpin

yang kaftr dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan

(sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidah

melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang

yang hina-dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami

tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apa pun atas kami,

bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang4)rang yang dusta.")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan ayat tersebut, "Berkatalatr orang-orang yang sombong

dan para pemimpin kaum Nabi Nuh. Mereka adalah para pemimpin

yang kafir kepada Allah dan mengingkari kenabian nabi mereka, yaitu

Nuh AS. <nj C' Kami tidak melihat ksmul wahai Nuh. 6i:; b$y
'Melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami'. Maksud

mereka adalah, Nabi Nuh hanyalah seorang manusia biasa, sama

seperti merek4 baik dalam penciptaan, bentuk, maupun jenis. Seakan-

akan mereka mengingkari bahwa Allah telah mengutus seorang

manusia untuk dijadikan sebagai rasul kepada makhluk-Nya.

Firman-Ny az ,st)i G{ 6t6 i OJi $y G:ii 6;: U;

"Dan lrami tidak melihat orang-orang yang mengilaii kamu,

melainlran orang-orang yang hina-dina di antara lrami yang lekas



percnya saja." Ia berkata, "Mereka berkatq 'Kami tidak melihat

orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang

bodoh dan hina, bukan para pemimpin dan tokoh agama."

Ahti bahasa berselisih pendapat dalam membaca ayat, if)i G{,

"Yang lekas percaya saja."

Mayoritas qurraMadinah dan Irak membaca q;}i GrU "Yang

lelras percaya saja," tanpa meletakkan huruf hamzah padalafazh G2$

dan meletakkan huruf hamzah pada latazh rs'$i yang artinya

"penglihatan yang jelas", diambil dari perkataan mereka, jil-i;;lt tt.

"Sesuafu mulai nampak," apabila ia telatr muncul dan terlihat. Seperti

dikatakan oleh penyair berikut ini: '

qU,€.A.,y.'tq . . . t5i qC 4 dy, ;+l
"Aht dengan pamanku sekilas nampak serupa, dan jadilah lidah dan

kedua tanganht itu sebagai lrehtatan."rrs3

Pendapat lain mengatakan dibaca tanpa huruf hamzah1td gr(
seperti disebutkan pada syair berikut ini:

q*.$)\ilri 
"!i,

"Sungguh, uban ini telah nampak dari sebelumnya."LrE4

SurrtHu:ud

Syair karya Abi Nakhilah disebutkan dalan Hamasah Azh-Zhurafa' dari syai-
syair modern dan luno karya Al Abd Likalani Az'7avzafi (hal. 47), dan dalam

Al Muharrar Al Wajb (iild. 3, hal. 163), danAl-Lisan rr-t (iild.l, hal.234).

Maknanya adalah keluar dari masa pertumbuhan hingga batas dewasa.

Disebutkan pula dalam Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra (2lll), dan

disebutkan dalam syair ini dan yang sesudahnya dalarr, Al Aghani.
Abu Nal*rilah wafat sekitar tahun 145 W762M, dan namanya tidakdi'kunyah-
kan kepadanya, namun ia dijuluki Abu Al Junaid. Lrhat Al Aghani (31403,430)
dan Al MaH ab ah Al El ektr oni ah, Maj m a' Ats -Ts afi , Abu Zhabl
Syair ini pun karya Abu Nalhilatr yang diarnbil dari kumpulan syair itu sendiri'

l 183

I 184
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Sebagian ahli qira'a, Bahrah membaca dengan i$i G$

diberikan huruf hamzah, maknanya adalah permulaan pendapat,

diambil dari perkataan mereka, y\t fi4', oiU. "Alan memulai dengan

perlrara ini", apabila ia memulainya sebelum yang lainnyu."tt

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang tepat dari

kedua pendapat tersebut adalah bacaan yang membaca dengan Gll
tanpa htxuf hamzah padalafazh grUt dan di-hamzah-kan pada lafazh

q$i U*"nu makna kalimat tersebut adalah, kecuali orang-orang

yang rendah dan hina dalam penglihatan kami dan yang kelihatan

pada kami.

Firman-Nya: ,y u W '€J 6i C; "Dan knmi tidak

melihat lmmu memiliki sesuatu lrelebihan apa pun atas kami." la

berkata, "Kami tidak melihat kamu mempunyai keistimewaan atas

kami, lalu kami mengikutimu, karena kamu bertentangan dengan kami

dalam hal sesembahan yang telah kami sembah untuk menyembah

Allah dan tulus ikhlas dalam menyembah-Nya, padahal kami telah

menentangmu. Lalu kami mengikuti permintaan kelebihan tersebut,

dan mencari apa yang kamu anggap benar ajaran tersebut, yaitu

dengan pelanggaran kamu terhadap kami."

A"$ 'W $ "Bahl<nn kami yakin bahwa kamu adalah

orang-orang yang dusta." ini adalah khitab (pembicaraan) yang

disampaikan oleh mereka kepada Nabi Nuh AS, mereka mendustakan

Nabi Nuh dan tidak mendustakan para pengikut setia beliau, karena

para pengikut beliau bukanlah dari kalangan rasul. Khitab ini

rr85 Jumhur Ulama membaca ,g$l G$ yakni dengan huruf ya, tanpa hamzah daui

asal kata Jr-i- 14, sedangkan Abu Amr dan Isa Ats-Tsaqafi membaca girJt (srq

dengan hamzah, dan terambil dari akar kata i.r-r i*, lihat Ibnu Athiyah dalam

Al Muharrar Al Wajiz (31163), dan At-Taisir fi Al Qira'at As-Sab' (hal. 101).
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disampaikan kepada satu orang (Nabi Nuh), nurmun menggunakan
bentuk jamak, sebagaimana di dalam Al eur'an juga disebu*an: (li-
:YSi rAY 6sQi * Ha i N ab i, ap ab i I a lcamu me nc e r aikan i s tr i -i s tr imu. "
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: l) Penakwilan kalimatnya menjadi, ,.Wahai

Nuh, bahkan kami yakin dalam seruimmu yang menyerukan bahwa
Allah telah mengutusmu sebagai seorang rasul kepada kami, itu
merupakan kedustaan belaka. "

'sesuai dengan perkataan kami dalam menakwilkan ayat,'rg2$

,tli "Lekas perc,ya saja." Juga dinyatakan oleh para mufassir.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18166. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Ailah, J OJi $y (j:3 5;: y.,

"i)i 
Gr6 crt6 "Dan kami tidak melihat orang-orang yang

mengilatti kamu, melainlcan orang-orang yang hina-dina di
antara kami yang lekas percaya saja.',Ia berkata, ..Apa yang
diperlihatkan kepada kami.,l 186

ooo

.e* n'^75,*t?, "; 
* {4. e &4i,J ;rz\.i6

6if6fr;6;?$K&,r={'
"Bql<ata Nzhr 'Hail<mffrrlcu, bagaimana pikiran,r u, jil.a
aku adf,' munpunyai h*ti yarJg rJyorta dmi Tulwnku, dsn

trt6 Ibnu Abi Hatim dalam t^tsb (6D022) dart Al Baghawi dalan Ma,alim At
Taruil(3D03).
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diberirrya alcu rahmat dari sisi,Ny d, tetf,pi rahmat iat
disarnmkan baglnw, Ap a akm kami p al<sal<mtkah l<amt

menerimmry a, p adahal lcanw tiadf, merry ukainy a."

(Qs. Huud t1U: 28)

Takwil firman Atlah: ArtZ ":; {i. & SoIt3J ".AS
6;^f6;f'6&SifiS'#:e+;4";;{ner*ataNuh,uHai

kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti

yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya,

tetapi rahmat itu disamarkan bagimu Apa akan kami paksakankah

kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT 
- 
berfirman untuk

menjelaskan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya ketika mereka

mendustakannya dan menolak tuntunan 
-berupa 

nasihat- yang

didatangkan dari sisi Allah kepada mereka, K!" ,!5, '"Tetapi

rahmat itu disamarknn bagimu."

,r,;#e&ot\S rf- "Hai kaumlat, bagaimana

pikiranmu, jilra afu ada mempunyai buhi yang nyata dari Tuhanlai "

Aku mempunyai ilmu pengetatruan dan keterangan dari Allah untuk

menetapkan keberadaanku kepada-Nya, dan sudah menjadi

kewajibanku untuk tulus ikhlas menyembah kepada-Nya dan

meninggalkan penyekutuan diri-Nya dalam menyembah-Nya.

.gy i''r"6 4;t:u "Dan diberinya aht rahmat dari sisi-Nya."

Aku mendapatkan rezeki dari-Nya berupa taufik, kenabian, dan

hikmah. Hal itu menjadikanku beriman dengan-Nya dan menaati apa

yang telah diperintah dan dilarang kepadaku.



SurahH:untd

Para qurra berselisih pendapat dalam membaca bacaan ayat

tersebut.

Mayoritas qurra Madinatr dan sebagian Bashratr serta Kufah

membaca qJi dengan fathah hr:ruf ain dan takhfif httnfi mim-

Maksudnya adalah, menyamarkan rahmat atas kamu, sehingga kamu

tidak mendapatkan jalan petunjuk yang membuatnu mengakui

keesaan-Nya dan membenarkan rasulmu semata-mata karena rahmat-

Nya.

Mayoritas qurra Kufatr membaca Krb f"{t *Tetapi rahmat

itu disamarkan bagimu," dengan dhammah huruf ain dan tasydid

huruf mim. Sebagian mereka mengambil pelajaran dari apa yang

dibaca oleh Abdullah, karena bacaan tersebut disebutkan dalam

bacaan Abdullah, flis t;r6i.tnt

Abu Ja'far berkata: Menurutku, bacaan yang paling tepat

dari kedua bacaan tersebut adalatr yang membuu ft$ {"# dengan

dhammah pada huruf ain dar- tasydid pada huruf mim, yang telah

mereka sebutkan dari sebab orang yang telatr membaca dengan bacaan

tersebut, karena kedekatannya dengan ayat, $ n i4. ib L:Kl:;f-i
.g* i8 gr,; "Bagaimana pikiranmu, jila aht ada mempunyai

bukti yang nyata dari Tuhanlan, dan diberinya aht rahmat dari sisi-

Nya." Menyandarkan rahmat kepada Allah. Jadi, seperti itulah kondisi

orang-orang yang disamarkan atas yang lain dengan meng-idhafah'

kan kepadanya, karena itu menjadi lebih tepat. Kalimat ini merupakan

kalimat yang dirubah bentuk kata kerjanya oleh bangsa Arab dari

kedudukan dan tempatnya. Dengan demikian, manusia itu telah

rrr Hafsh, Hamzah, dan Al Kisa'i membaca '.f;'6 .:'":{i dengan dhammah ain dan

tasydid nuz. Sedangkan yang lain membaca dengan fathah ain dan takhfif
mim.Lthat At-Taisirfi Al Qira'at As-Sab '(hal. l0l).
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dibutakan dari melihat kebenaran, sebab telah dibutakan untuk
melihat kebenaran. sedangkan kebenaran tidak disifatkan dengan

kebutaan, kecuali terdapat pengguruum kalimat yang berlaku pada

kalimat tersebut, dan pada saat itu bangsa Arab membolehkan kalimat
tersebut digunakan, sama seperti perkataan mereka, ,€! q.it Jt trlt
*l € 

tOary 
"Cincin itu dimasukknn pada tanganku, kemudian

sepatu dimasukknn pada kakifu." Dengan demikian, sudah dapat
diketahui bahwa laki-lakilah yang telah memasukkan sepatu pada
kakinya, dan cincin pada jari-jari tangannya. Akan tetapi, mereka
menggunakan kalimat tersebut seperti itu, karena telah diketahui
makna yang terkandung di dalamnya.

Firman-Ny 
^, 6i;{ 6 ;{$ 6;K*t ,,Apa atran Kami

paksakanknh kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya.,,
Ia berkata, "Apakatr kami paksa kamu agar memeluk agama Islam,
padahal Allah telah menyamarkan Islam pada kalian, 'o#{ 11

'Padahal kamu tiada merryulainya'. Maksudnya, kamu memaksa
kami untuk menyembunyikannya. "

6if "Tiada menyukninya." Ia berkata, .,Kami tidak
melakukan perbuatan ifu, akan tetapi kami menyerahkan urusan kalian
kepada Allah hingga Dia sendiri yang memutuskan perkara kalian
sesuai dengan yang Dia lihat dan kehendaki."

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18167. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, bahwa Nabi Nuh berkat4 tii_
$ i # &, L{qi-.i "noi kaumtat, bagaimana pikiranmu,

jika afu ada mempunyai buhi yang nyata dari ruhanlat? " ra

€l
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berkata, "Aku telah mengetatrui bukti itu, dan karena bukti

itu aku dapat mengetahui perintah-Nya, yaitu tidak ada tuhan

kecuali Dia, .21:2 ;;t1fi d:t 'Dan diberirrya aht rahmat

dari sisi-Nya', yaitu Islam, iman, petunjuk, hikmatr, dan

kenabian."llss

18168. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, :;Kli-J
$,;#& 

o'Bagaimana pikiranmu' iil(a alru ada

mempunyai buldi yang nyata dari Tuhanlal?'' Demi Allah,

kalaulah Nabi Allah sAw mampu, tentulah ia dapat

memaksa kaumnya. Akan tetapi, beliau tidak mampu dan

tidak berkuasa melalarkan hal itu.llse

18169. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami, ia berkata: sufyan menceritakan

kepada kami dari Daud, dari Abi Al Atiyatr, ia berkata:

Dalam qira'atUbay terdapat kalimat tLlti P'q 6'&y
olf 

- 

q #ti 'lAkonfuh kami palcsakan kamu uituk

menerima diri kami, padahal komu tiada menyukainya'"tre0

rrtt Ibnu Abi Hatim dalam tatsb (6D023).
rr8e lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOi23), Al Mawardi dalaro An-Nulst wa Al

Uyun(3t466), dan Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir (4197)'
treo Sa'ia tin Manshur menyebutkan dengan redaksi yang serupa dalattn Sunan

(5t342), cet. Daar At ishini, Riyadh. Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan

dengan redaksi yang serupa dalam Shahih-nya (1D26)'

Ubay bin Ka,b membaca pula dengan ... ;d .&.J ;'-', t-l$'1li yang maknanya

menerima diri kami.

Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Abbas membaca kalimat tersebut dengan: d,.-'

t{1E Jtr. Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muhurar Al Waiiz (31165)'
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18170. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-

Zubair menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia

berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abbas membaca ayat dengan P 4 thtigJ{i
(Ji "Akankah lcami paksakan lmmu untutk menerima diri
kami."

Abdullah berkata, "Lafazh dt }A ;1, artinyamenerima diri

kami."ll9l

18171. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan

kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, riwayat

yang sama.lle2

18172. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Daud bin Abi Hi1d, dari Abi Al Aliyah,

dari Ubay bin Ka'b, tentang ayat, l$lt q.jt P "U 6#Jfi
'o:^f Q "Al*nl*h lami patrsakan lmmu untuk menerima

diri kami, padahal kamu tiada menyukainya."rre3

ooo

iltL,(16r ifr e JyaA;;Vr; 4;'HA'1 r*j
<,M(,i,f,'J6;triW*yW;i-ir\

I t9l
tl97

I 193

Ibid.
rbid
Lihat Ibnu Athiyah dalarnAl Muhwru Al Wajiz (31165).

€l



Surahl:hmil

" D art ( dia b ql<ata),' Hai lrawrnku, alcu tiada memintd harto
bendalnpodol<ilnw (sebagai upah) bagi suumtlcu. Upahl<u

hmryalah dmi Allah dnrl dku selali.kali tidak akmr
mengusir or (mg. or drrg y dng telflh b qiman. S esznggu lvry a
mercl<,o, al<mt berterru dengm Tuhanrrya alran tutaqi dku
manandmrymu sebagai l<flunr ydr.g tidf,k mengetahui."

(Qs. Huud tlU:29)

rakwir firman Atrah: 6 $yGj;L!'rl nF -4A-J 
r;tS.j

<,Ai16, K;;6; #tit| i*;t';i,.ii ilqyiWT
@an [dia berkataJ, 'Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda
kepada hamu (sebagai upah) bagi seruanku Upahku hanyalah dari
Allah dan aku sekali-kali tidah akan mengusir orang-orang yang
telah beri.man. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan
Tuhannya akan tetapi aku memandangmu sebagai kaum yang tidak
mengetahul")

Abu Ja'far berkata: Ini juga merupakan informasi dari Allah
yang menerangkan tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumny4
balrwa beliau bersabda kepada kaumnya, 'HA -{ ,ltsj *nor

lraumlat, alat tiada meminta kepada kamu. " Nasihatku kepada kalian

-seruanku 
kepada kalian adalah untuk mengajak kalian menyembah

Allah yang Maha Esa, dan tulus i*hlas dalam menyembah-Nya-
berupa harta benda adalahmendapatkan upatr atas hal itu, tetapi kalian
menuduhku dalam nasihat dan serum yang aku serukan serta

nasihatkan kepada kalian, dan menganggap seruanku itu bertujuan
mencari salatr satu kesenangan dunia.

;rt & $Gl il*(tpahlu lunyatah dari Altah." Ia berkata,
"Aku tidak mengharapkan imbalan atas seruan dan nasihat yang aku
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serukan kepada kalian, melainkan imbalan tersebut datang dari Allah,

karena hanya Dia yang akan memberikan ganjaran dan balasan atas

perbuatanku."

fj:t tJ\ DlL" (l Y3 "Dan aku sekali-kali tidak akan

mengusir orang-orang yang telah beriman." Aku tidak akan

menyingkirkan orang yang beriman kepada Allah dan mengakui

keesaan-Nya, meninggalkan penyembahan berhala dan patung, serta

terbebas dari penyembahan tersebut, karena mereka bukan dari
golongan dan pemimpinmu.

triW ,!3y"srsungguhnya mereka akan bertemu dengan

Tuhannya. " Ia berkata, "sesungguhnya orang-orang yang memintaku

untuk melakukan pengusiran, akan kembali kepada Allah, dan Allah
akan menanyai mereka tentang hal-hal yang telah mereka kerjakan di
dunia. Dia tidak bertanya tentang kedudukan dan pangkat mereka."

Itu merupakan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, karena

kaumnya membantah perkataannya. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

18173. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, ,:tL"Yi-6
fr; W .1.;tY;lt; 's-iti "Dan atat seknti-kali tidak atmn

mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya

merelrn akan bertemu dengan Tuhannya," ia berkata,

"Mereka berkata kepadanya, 'Wahai Nuh, jika kamu
menghendaki agar kami mengikuti seruan dan ajakanmu,

maka usirlah mereka. Jika tidak maka kami tidak akan pernah

senang dan rela untuk kami dan mereka berada dalam suafu

urusan yang sama'."
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&W r'/;y"f;:t;'u-ii $L,61ta-2 "Dan aht serali-trali tidak

alcan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya

merelra alran bertemu dengan Tuhannya. " Dia akan menanyai mereka

tentang perbuatan mereka. I lea

18174. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, Muhammad bin Amr

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari

Ibnu Abi Najih, secara keseluruhan, dari Mujahid, tentang

firman Allah, 7 SJyait ol*rJpan*u hanyalah dari Allah, "

ia berkat4 "Imbalanku." 
I le5

18175. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.l'e6

18176. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.rreT

Firman-Nya: <rj41 6' Ktl 1{..1i "Akan tetapi aht

memandangmu sebagai lcaum yang tidak mengetahui." la berkata,

"Wahai kaum, akan tetapi aku melihatmu sebagai kaum yang tidak

mengetahui kewajiban yang benar-benar didatangkan dari Allah

rre4 lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4195).
tre5 Mujahid dalam tafsir (hal. 386) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir (612023).
tt% Ibid.

"n lbid.
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kepadamu, dan ketetapan bagimu untuk melaksanakan kewajiban-

kewajibannya. Permintaanmu yang memintaku untuk mengusir orang-

orang yang telah beriman kepada Allah itu merupakan kebodohan."

00(E

'oi;+i $ i ry otif 'u,). j2;_ ;. 4;4
"D mt (dia bql+ata) r'Hai l<mtnrl<u, siapal<ah y ang al<mt

menolong!<u dmi (adzab) Allah jil<n alcu mengusir mereko.
Mala tidf,kl,ah l,enru mmgarnbil p elaj ar mt."

(Qs. Huud tlU:30)

Takwil firman Allah: f i; bt $t'u. i.H- ,i +*j
@'o;9i loan fdia berkataJ, nfuai kaumku, siapakah yang akan

menolongku dari (adzab) Allah jika aku mengusir mereku Maha
tidakkah kamu mengambil pelajaran t')

Abu Ja'far berkata: Ia berkata, o.H_J tfr "Hai kaumku,

siapalrah yang akan menolonght " Menghalangiku. $l G uDari

(adzab) Allak," jika Dia mendatangkan siksa kepadaku atas

pengusiranku terhadap orang-orang yang telatr beriman dan

mengesankan Allatr, bila aku mengusir mereka.

'o;QaifJ *Mol* tidatrkah kamu mengambil pelajaran.,, Ia
berkata, "Apakatr kamu tidak berpikir tentang apa yang kamu katakan,

lalu kamu menyadari kesalatrannya, dan berhentilah dari kesalahan

yang telah kamu lakukan itu."

ooo
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A$ aL3'A'1; ;;s ,6ni ;\'Wb G)ry{135*:
b

eq g tdt W$'i*.i J # "i* C.;Y. 35 Jj

',grili'; 6yst";a)f
,rD mt al<u tidak mengataknn kepada l<frnnl (bahw a),' Al<u

mempuny ai gudang' guddrlg rezeki dan l<cl<ay ann dmi

Allai, dan al<u tidak iuga mengetaluti yong gaib Dart

adak (pula) alcu mengatakan,'Bahwa sesanggwhnya al<'u

adalah rnalaikat'. Dort fidak iuga al<u mengatakmkepada

or drlg. or utg y dr.g dtp andmg hina oleh p englihatarwrw'
, 
S eiali.l<nti Attd,h tidak akan rnendatmtgkart keb aikart

k"pado mereka'. Nlahlebih mengetolw'i apa yilW ada padn

in, *n rla; s ezunguh,ny a al<u, kalou b egtht b enm'b enat

ternasttk or otrlg' ar drrg y aflg zhalitn'"

(Qs. Huud tlll: 31)

Tatwil firman Allah: :5, fi-'|i 'fi\dli a*t$ $i.'|i
a65AA Wxr'#iJ 8t6-";"i 3.i\35'$ 3tv av35t 1;

",$gi J (ty Ay'6 TDian ahu tidak mengatakan kepada kamu

(bahwa), "Aku mtempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan

dari Allah, dan aku tidak iuga mengetahui yang gaib" Dan tidah

(pula) aku mengatakan, "Bahwa sesungguhnya aku adalah

malaikat.,, Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang

yang dipandang hina oleh penglihatanmu, "sekali-hali Allah tidak

akan mendatangkan kebaikan kepada mereka." Allah lebih

mengetahuiapayangadapadadirimereka;sesungguhnyaaku'
kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zhalim)"
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Abu Ja'far berkata: Firman-Ny4 $l d!; o.u !r< 35''1;
"Dan aht tidak mengatakan kepada lmmu (balwa), 'Aku mempunyai
gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Atlah'," athaf dengan

ayat,l?|iG 'HA-{4}tj,'Hai kaumlat, aku tiada meminta upah
lrepada kamu. " Makna kalimat tersebut adalah, wahai kaumku, aku
tidak meminta upah kepadamu, dan tidaklah aku mengatakan
kepadamu batrwa aku memiliki gudang-gudang perbendatraran rezeki
dan kekayaan dari Allah yang tidak pernah hancur oleh apa pun, akan
tetapi aku berseru kepadamu untuk mengikuti seruan dan ajakanku itu.

"Dan alat tidak juga mengetahui yang gaib,u yakni tentang
rahasia-ratrasia yang disembunyikan oleh seorang hamba, karena
hanya Allah yang dapat mengetahuinya.

Allah berfirman, "Akulah yang berhak dipertuhankan. Oleh
karena itu, Aku mengajak kalian untuk menyembatr-Ku.,'

35'!; "Dan tidak (puta) aht mengatakan." yakni: juga aku
tidak menyatakan, 3rt gy "Bahwa sesungguhnya aht adalah
malailcat," yang diutus kepadamu. Jika demikian, maka seruanku
terhadap hd itu merupakan kedustaan belaka. Aku diperintahkan
mengajak kalian menyembah Allah, dan aku telatr menyampaikan
risalah yang aku diutus dengannya kepada kalian.

?lx'i,:iJ #4a;"1o-;\3:i{J "Dan tidakjuga aku
mengatalran kepada orang-orang yang dipandang hina oleh
pengl ihatanmu,'s ekal i-kali All ah tidak akan me ndatangkan keb ai tran

lrepada merelca'. " Ia berkata, "Aku tidak berkata orang-orang yang
telatr mengikutiku dan beriman kepada Allah serta mengesakan-Nya,
yaitu orang-orang yang rendah dan hina dalam pandanganmu, dan
kamu mengatakan batrwa mereka menghinam u. L_L 

riri rf-i- J, S e kal i-
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lmti Allah tidak akan mendatanglmn kebaikan kepada mereka', karena

itu merupakan iman kepada Allah."

'e:A O q';6 Sl *Allah lebih mengetahui apa yang ada

pada diri mereka." la berkata, "Allah lebih mengetahui apa yang

tersembunyi di balik hati mereka dan keyakinan yang tertancap dalam

dada mereka, karena Dia yang mengUasai perkara mereka dalam hal

itu, sedangkan aku hanya mengetattui apa yang nampak dan terlihat

dari luar. Mereka telah memperlihatkan keimanan kepada Allah dan

mengikuti seruanku, maka aku tidak dapat mengusir mereka, dan aku

tidak dibolehkan melakukan hal tersebut."

'4;ir1 '; 6L -rlL"sesungguhnya aku, kalau begitu benar-

benar termasuk orang-orang yang zhalim." Dlkatakan: "Sungguh,

kalau saja aku mengatakan kepada orang-orang yang telah

menampakkan keimanan kepada Allah dan membenarkan kerasulanku

bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka, juga

jika aku memutuskan perihal mereka terkait hal-hal yang tersembunyi

di dalam hati mereka dengan keputusan yang bertolak belakang

dengan apayarLgdinyatakan oleh lisan mereka kepadaku, padatral aku

tidak mengetatrui apa yang ada di dalam hati mereka, maka semua itu

meruapakan suafu keztraliman. "

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan para atrli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18177. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, dl 3J'l;
;1tl bb ,S),t2 "Dan aku tidak mengatapon pepada lcamu

(bahwa), 'Aht mempunyai gudang-gudang rezeki dan
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lrekayaan dari Allah'," yang tidak pernah musnah oleh apa

pun. Aku hanya orang yang menyerumu agar mengikutiku

supaya aku dapat memberi sebagian dari rezeki itu
kepadamu. W OL 35 '{; "Dan tidak (pula) alat

mengatakan, 'Bahwa sesungguhnya aht adalah malaikat'."
Dengan risalah dari langit yang diturunkan kepadaku, karena

aku hanya manusia biasa, sama seperti kamu. etli dd 'ij
"Dan aht tidak juga mengetahui yang gaib," dan aku tidak

mengatakan ikutilah seruanku karena mengetahui perkara

yang gaib.lles

eoo

e;2- ofifr e"W 6,i Sjal g"G i AJ, 66

G,+iri'e
"Merel<a bql<atar'Hai Nzh, sesunggulwrya l<amu telah

bqbantah dengan l<,anri, dfrrr l&fiuu talah memp erpani ang
bmtahanrrut terhadap lr;orff.i, rnaka datangl<frrrlah l<cpada

l<frrrri adz& ymg l,amu ancarrl<mr lnpodo l<f,nri, iil<n l<f,mu

tg,rrrr,asttk orarJg. orcmg y olrJg benar' ."

(Qs. Huud UU z 32)

Takruil firman Allah: [ I11(ir+ SiLtV;'lCi At-lj|
',*)flsi 'e 3;'t- oL 

-fi,; 
1L,, (Mereka berkata, uHai Nuh,

sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah

rre8 As-Suyuthi dalarr- Ad-Dur Al Mantsur (4/416), dan ia menisbatkannya kepada
Abi Asy-Syaikh.

€I
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memperpanjang bantahanmu terhadap hami, maka datangkanlah

kepada kami adzab yang kamu ancamkan kepada kami, iika kamu

termasuk orang-orang yang benar.")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrrman kepada Nabi-Nya,

"Kaum Nuh berkata kepada Nuh AS, 'Kami sudatr terlalu sering

berselisih, maka berikanlah kami siksa yang telah kamu siapkan buat

kami, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar dalam

ajakan dan seruan yang menyatakan bahwa kamu seorang rasul

Allah'."

Maksud kalimat tersebut adalah, Nabi Nuh tidak akan mampu

melakukan hal itu.

18178. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman AllalL 6"g"Kamu telah berbantah dengan

ldom|" ia berkata "Maksudnya adalah, berselisih dengan

kami."ll99

18179. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.l2oo

18180. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, riwayat yang sama.l2ol

Mujahid dalam tafsir (hal. 387) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D024).
Ibid.
Ibid.

I t99

tzw
t20t



Tofsir Art:I'habui

18181. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkat4 tentang

ayat, 6"CiA4ijG *na Nuh, sesungguhnya kamu telah

berbantah dengan lcomi," ia berkata" "Ma}sudnya adalatt

bertengkar dengan L^roi.::1202

-$;q$6'4et "Dan kamu telah memperpaniang

bantahanmu terhadap lami, maka datangkanlah kcpada

lrami adzab yang kamu ancamkon kepada knmi." Ibnu Juraij

berkata, "Maksudnya adalatr mendustakan datangnya siksa,

dan hal itu merupakan kebatilan."l2o3

ooo

*t-'1; @'r-*Air' M ofi ); t4- fi136

{$';'&$- I :*-r"t i'%l:{3'6';\ L ;J i'L -q3'

@ai+j6b
"Nzh mmiawab, 'Hanyalah Nloh yilW al<ilrJ mendatangl<flrr

adzab ihl l<epadmru jila Aa menf,wdaki, dfrrJ lrarruu sel<ali-

l<ali dddk dapat melepasl<an diri.Don ddakldhbemtmrfaat
l<epadamu nasihatku iil<n dlilhendf,k merrtqi nasilwt

lnp oda l<anu, sekir any a Nlah hendak meny e satl<mr karrut,

Au adalah Tuhmnw dm /rc:pada-N y alah l<nmu

dilrrltrtdlil<f,rJ."

t?oz lbid.
1203 Lrhat At Muharrar Al Wajiz karya Ibnu Athiyah (31166) dan Ibnu Jauzi dalam

Zad Al Masir (4199).
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(Qs. Huud [1U | 33.34)

Takwil firman Altah: i,^!r AVS iG oy'rt\ , {1- fiy'S|

Ar, #i i't". $- J U;1^1'r6'{i'6'; L ;J ;Lr#'ru:{;@
@ aj+j (Nuh meniawab, "Hanyalah Allah yang akan

mendatangkan adzab itu kepadamu iika Dia menghendahi, dan

kamu sekali-kati tidak dapat melepaskan dirl Dan tidaklah

bermanfaat kepadamu nasihatku iika aku hendak memberi nasihat

kepada kamu, sekiranya Altah hendak menyesatkan kamu, Dia

ad.alah Tuhanmu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman

menginformasikan hal tersebut, "Nuh berkata kepada kaumnya ketika

mereka meminta untuk didatangkan siksa dengan segera, 'Wahai

kaumku, kalian telah memintaku untuk segera mendatangkan siksa

kepada kalian, padahal itu bukan kekuasanku, nurmun yang demikian

itu hanyalah hak Allah. Dia yang berhak mendatangkan siksaan

tersebut, bila ia menghendaki. 'u-*,r*-vt 'Dan kamu setrati-knli

tidak dapat melepaskan diri'. Apabila Dia menghendaki untuk

mendatangkan siksa kepada kalian, maka sekali-kali kalian tidak akan

pernah bisa melepaskan diri dari siksaan itu, karena kalian berada

dalam kendali dan kekuasaan-Nya, yaitu hukum-Nya'"

-rr--3' Kui{; "Dan tidaklah bermanfaat kepadamu

nasihatlat." Ia berkata, "Tidaklah peringatanku terhadap siksaan-Nya

dan datangnya siksaan yang menimpamu atas kekufuran yang telah

kamu lalrukan kepadanya itu berguna bagimu'"

,$ 6'rJ L;J ly,,Jipa aku hendak memberi nasihat kepada

kamu." Peringatanku terhadapmu mengenai hal itu karena nasihatku

sudah tidak bermarrfaat, sebab kamu telatr menolak nasihat tersebut.
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'&$-6 l;-'At ir? oy-"sekiranya Allah hendak menyesattran
kamu. " Maksudnya adalah, sekiranya Allah berkehendak
menghancurkanmu dengan siksaan-Nya.

6;,"j AE I&,'j, ,,Dia adalah Tuhanmu dan trepada-
Nyalah lcamu dikembalilcan...." la berkata, "Hanya kepada-Nya kamu
dikembalikan, sesudah dibinasakan.

Diceritakan dari Tha'i bahwa ia berkata, f* ll^i'grri *Fulan

menderita sakit."

Dan diceritakan dari selain mereka melalui pendengaran dari
mereka, SXi *-ttl yakni 6# tjGf ,,aku telah membinasapnnfulan,,
dan dikatakan H;y cgj "Apabrra unta kecil kehabisan susu, maka
ia akan mati." Dan disebutkan bahwa firman A[ah SWT yang
terdapat dalam ayat: r3,ir'iA3;.i"maka merera kelak akan menemui
kesesatan. " (Qs. Maryarn [19]: 59) yang artinya kebinasaan.

CCS

gler:.V6,r.G.;:tl;,U-jJl 
91,j, Uj,X <rjfi t

@5j*
uMalahmr 

l<nunr Nzh iatbql<ata, 'Dia cuma membuat buat
nasihatny a sajd' . Katal<mrlah,' J il<fl alcu merrrbuat.buat

nasihat iht, malcnhurya akulah yo,ng mqnil<ul ilosal<u, ilan
alcu bulepas diri ilmi ilosa yang lsnuu pubuot, .,,

(Qs. Huud [1U:35)
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Tatrnvil rirman Allah: qG.L:6r ,ffiJ| b)SUfi3jfi-i
@'b;,*Qle;.Lt3 (Malahan kaum Nuh itu berkata, "Dia cuma

membuat-buat nasihatnya saia't Katakanlah, "Jika aku membuat-

buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan

aku berlepas diri dari dosa yang kamu petbuat.")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyebutkan ayat tersebut:

"Apakah -wahai Muhammad- orang-orang yang musyrik dari

golongan kaummu berkata: Muhammad telah membuat-buat Al

Qur'an ini? Padahal ayat ini merupakan informasi tentang Nabi Nuh?

Katakanlah kepada mereka, 'Jika aku membuat-buat nasihat ini, maka

buat dan ciptakanlah nasihat tersebut. qGyi{J 'Maka hanya alatlah

yang memikul dosaht', dalam pembuatan yang aku buat-buat terhadap

Tuhanku, bukan orang lain, karena kamu menanggung beban dosaku.

'r;,* lglG;Y!13 "Dm alat berlepas diri dari dosa yang kamu

perbuat," terhadap Tuhanmu, yaitu dengan melakukan kebohongan

yang dibuat-buat terhadap-Nya. Dan dikatakan: U?i rlt|1U|I
rr; ?fi "Memotong." Seperti perkataan penyair berikut ini:

G.a,&-tq!*;*, .-! q"i* "*
,,Sebuah keluarga telah terusir dan menanggung dosa, lantaran dosa

yang diperbuat tangan dan lidahht."t204

0(E0

t2o4 Bait ini disebutkan dalarn Majaz Al Qur'an Abi Ubaidah, dan menisbatkannya

kepada Hairadan As-Sa'di. Lthat Maiaz Al Qur'an Q1288).
Diiebutkan pula dalam Tafsir Al Qurthubi (9129) dan Al Muharrar Al llrajiz

(31167), dengan redaksi yang berbeda:

,,sebuah*,,,,riii,fi"iii{}'^f ,E;:{;:ihntaransesuatuvans
telah diperbuat tangan dan lidahht". dalarn Al Lrsan (entri: ;:z).
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,#i6'i.r,'i ; iyU;,rCiJ :A d Jy CIS
@-;;a V,(q

" D an diw alryul<m lnp afu Nuh, b ahw asany a sel<ali.l<ali
tidak akmberiman di antaralraumnru,l<ecuali orang yorttg

telah b qimmr ( s aj a), l<m ena itu j mganlah l<mrru b er sedih
hati tentang apa ymtg telahberhflr. (saia), l<mena itu
janganlah l<firau bqsedih lwti tentmtg dpa ydng selalu

mqel<aWdl<iln."

(Qs. Huud tlU : 361

ralrwil firman Altah: i JW;,*AI_JA d, ,\yC.jt:
6f4 V'(q "#r 

$'i;la, i @an diwahyukaniepada Nuh,
bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara k&ummu,
kecuali orang yang telah beriman [sajaJ, karena itu janganlah

kamu bersedih hati tentang apa yang telah beriman fsajaJ, karena
itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka
kerjakan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman menjelaskan ayat

tersebut, "Allah menyampaikan wahyu d Jy'Kepada Nuh', pada

saat membenarkan (mengiyakan) perkataan kaumnya, karena mereka

telatr menzhalimi perintah Allah, <;;J If 'Bahwasanya selmli-kali
tidak alcan beriman', wahai Nuh. Mereka tidak akan beriman kepada

Allah, mengesakan-Nyq dan mengikuti seruan yang kamu serukan 6,.

Gf.i i $ Aj 'Di antara knummu, kecuali orang yang telah
beriman 6aja)', membenarkan hal itu dan mengikutimu. 

"# 
fl

'Karena itu janganlah kamu bersedih hati', dengan perbuatan mereka,
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karena Aku akan menghancurkan mereka, lalu menyelamatkanmu dan

orang-orang yang mengikutimu dari mereka."

Atlah mewahyukan yang demikian itu kepada Nabi Nuh

sesudalr beliau berseru tentang kehancuran kepada mereka, 'J;3ii !,t

Sl3-" tng'n,6fi"Ya Tuhanht, ianganlah Engtrau biarkan seorang

pun di antara orang'orang kofir itu tinggal di atas bumi'" (Qs' Nuh

lTll: 26)yaitu sifat optimis terhadap kesedihan. Dikatakan: "uX ;lr;t
y\U. ,qulan bersedih dengan perparcttya", diambil dari akar kata'u,iS-

llr,seperti dikatakan oleh Lubaid bin Rabi'ah:

#,:.'4.i;...a|ry 16 q.

"Dalam sebuah uO*ori Ormapaman seperti biri-biri betina yang

berada di Sharah yang sedang bersedih karena sesuatu yang

menimpa karni."l2o5

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan mufasir. Mereka

yang befpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18182. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ,# f, "Karena itu

1205 Disebutkan dalam Diwan Lubaid bin Rabi'ah, dari syair yang dikatakannya

saat menjelang kematiannYa.
Riwayat yang ada dalam diwan berbeda dengan yang ada dalam naskah jika

disebutkan sebagai berikut
q v..ifl.6)b e6 7:)i ul

q-r-.jt adalatr potongan dari sapi yang buas, yang diserupakan oleh tumbuhan.

Sharah adalah nama sebuah tempat. Lthat Ad-Diwan $tal.216).
Disebutkan pula dalam Al Muharrar Al Wajiz (3/163) da,|. Al Bahr Al Muhith
(6tr4e).
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janganlah knmu bersedih hati," ia berkata, ..Janganlah kamu
bersedih 1rati.rr12o6

18183. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid.r2oT

18184. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Ishaq menceritakan
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja,far
menceritakan kepada kami dari Waraqa dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, riwayat yang sama.l208

18185. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah: <rj$lj'(q $# fi "Karena itu jangantah tramu

bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjalmn," ia
berkata, "Maka j anganlatr kamu bersedih. " 

I 20e

18186. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami,
dari Ma'mar, dari Qatadah tentang firman Allah: q,#t6
OJ:fi_l]( "l(arena itu janganlah kamu bersedih hati

1207

1208

1209

Mujahid dalam tafsir (hal. 387), Ibnu Abi Hatim dalam taftln 6D025), dan
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/100).
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D025) dan Ibnu Jauzi dalam zad Ar Masir
(4/100).
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tentang apa yang selalu mereka lrerjalran',, ia berkata:

"Janganlah kamu berputus asa dan bersedih hati'"1210

1g187. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kamj dari Qatadah, tentang firman Allah: ,1t, G'13
'J\'. i ; JyUi,nG't-Jfr\ 6"Dan diwahvuknn l<epada

Nuh, bahwasanya setrali-kali tidak akan beriman di antara

lraummu, kecuali orang yang telah beriman (saia)'" Itu

terjadi saat beliau berseru kepada mereka, lalu berkatu, i !,-,

6V" ii$i'o ,6'ii t" 3i"Ya Tuhanht, ianganlah Engkau

biarlan seorang pun di antara orang-orang lmfir itu tinggal

di atas bumi." (Qs. Nuh [71]: 2q oA;{ fr' "Karena itu

janganlah kamu bersedih hati." Ia berkata, "oleh karena itu,

janganlah kamu berputus asa dan bersedih hati'"1211

18188. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid bin sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, mengenai ayat,'$l', i n i$;i',tCiJ
*Sekali-knti tidak akan beriman diantara kaummu, kecuali

orang yang telah beriman (saja).,, Itu terjadi saat ia berseru

kepada kaumnya, dan pada saat itu pula Allah menjelaskan

kepadanya bahwa kaumnya itu tidak akan pemah beriman,

melainkan hanya orang-orang yang tetah berimmr'r2r2

ooo

t2to Abdurrazzaq dalam tafsir (2tlS6) dan Al Baghawi dalarr. Ma'alim At-Taruil
(3D06).

12rr lbid
tztz Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (9D9).



Tafsir AthThabari

iyY;*'"Ji a,*9 I i q; t#, 6twr 4,r'
12. ?)'oj*

"Danbuatlahbahtqa itu dengan pengawasan dmt pehutiuk

walryu Karni, dmr jmganlah l<arut bicmal<mt dengart Al<u

tentang ordng-ordng yarlg zhalim if;.t; serunggulmya mereka

itu akflr. ditengelamlan."

(Qs. Huud U 1l : 37')

Taliavil firman Auah: t-ii Od+,g{iq;,iujjJY,,6!,idt {i5
@ 'ojri3t iy?;tl @an buattaiionuro itu dengan pensawasan

dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan

Aku tentang orangorang yang zhalim itu; sesungguhnya mereka

itu akan ditenggelamkan. "
Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman menyebutkan

ayat, "Kaummu itu tidak akan pernah beriman kecuali orang-orang

yang telah beriman saja, dan buatlatr bahtera, yaitu perahu."

Sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

18189. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, batrwa al fulk artinya peratru. Firman-Nyu,l1)1,,

"Dengan pengai,asan," maksudnya dengan pengawasan

Allah dan petunjuk wahyu dari-Nya Sebagaimana ia telah

memerintahkan kepadamu. 12 13

rzr3 Lihat Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/l0l).

r
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18190. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah,(+; 6, ilift EiV "Dan buatlah bahtera itu

dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami' " Itu kaxena

pada waktu itu ia tidak mengetahui cara membuat bahtera,

latu Allatr memberikan wahyu kepadanya agat ia membuat

perahu (dengan bentuk) seperti dada burung'l2la

18191. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, {r;i: "Dan petunjukwalryu

Kami," ia berkata, "sebagaimana kami memberikan perintah

kepadamu."l2l5

l8lg2. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifirh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid.12r6

18193. A[ Mutsanna menceritakan kepadaku, Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami

dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, q;)651',"Dengan pengowasan dan petuniuk

t?tl Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612025),Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al
wajiz (3/169). Kata al juju'artinya tulang dada burung. Bentuk jamaknya

adalatr al jaaji.LrhatAl Lisan (enri: irle ).
t2t5 Mujahid dalam tafsir (hal. 387) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612026).
t ru lbid.
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wahyu Kami," sebagaimana kami memberikan perintah
kepadamu.12lT

18194. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu
Abbas, tentang firman A[ah, $ir6]1"ffi &b ,,Dan

buatlah bahtera itu dengan pengowasan dan petuniuk wahyu
Kami, " ia berkat4 "Dengan pengawasan 411u1r.::1218

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, tentang ayat, (;;
"Dan petunjuk wahyu Kami.,, Sebagaimana kami
memberikan perintah kepadamu. 12 le

18195. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, $i: 65\,,
"Dengan pengawasan dan petunjukwahyu Kami,,, ia berkata,

"Dengan pengawasan Allah dan petunjuk watryu-Nyu1r220

Firman-Nya: ti'ri iy ?;* '"-.1i a ,*g {j ,,D^o

janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang
zhalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggeramkan., Allah
swr berfirman untuk menjelaskan ayat tersebut, "Janganlah kamu
memohon ulmpunan kepadaku tentang kaummu yang telah
menganiaya diri mereka sendiri, karena sebagian dari mereka y{tg
telah melampaui batas, yang kufur terhadap Allah, akan dihancurkan

r2r, Ibid
l1I Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6t2026).

:::: Mujahid dalam tafsir thar. 387) dan tbnu Abi Hatim dalam tafsir (61026).
'220 Abdurrazzaqaalam tafsir ettill). 

\'
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dengan cara ditenggelamkan dengan angin badai." Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

18196. Al Qasim Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman

Allah: # {j "Don ianganlah pamu bicarapan dengan

Aht", ia berkata: Ia berkata: "Dan janganlah kamu

menghentikan-Ku. Ia berkata: "Telah berlalu dan Dia tidak

akan memberi pertolongan padany u.nt2zt

s0e

t22t lbnu Athiyah dalam Al Muhqrar Al Yajiz (31169) dan Ibnu Jauzi dalam Zad

Al Mosir (4/l0l).


